או בלייה.
• אין להניח את המוצץ בשמש ישירה,
ליד מקור חום או בתמיסת חיטוי
כיוון שהדבר עלול להחליש את
הפטמה.
• במקרה שהמוצץ נתקע כולו לתוך פיו,
אל דאגה  -לא ניתן לבלוע מוצץ זה.
הודות לפתחי האוורור יכול תינוקכם
להמשיך לנשום .הרחיקו את המוצץ
בזהירות רבה מתוך פיו.
• אין לפרק את המוצץ .מוצר זה אינו
צעצוע ,אל תניח לילדך לשחק איתו.

• אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
• במקרה של תלונה החזר את המוצץ
באריזתו המקורית.
• אין להשתמש במוצץ כנשכן.
• במידה וקיים :יש להשאיר את כיסוי
הפטמה הרחק מהישג ידם של ילדים
כדי למנוע סכנת חנק.
יצרן :נוטריטס בע״מ
יבוא שיווק והפצה בלעדיים:
ב.ב .קשרים שיווק ומסחר בע״מ
שוהם 7319900
טל׳:

זוג מוצצי סיליקון פלקסי
מגיל  3 + / 0-3חודשים
!
ברכותינו על שקנית ממוצרי
אנא קרא את כל ההוראות לפני השימוש.
שרות לקוחות:
bbk .co.il
03-9511811

עומד בתקן האירופאי EN-1400
דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון
התקנים כמתאים לת"ר .1157
האישור אינו מעיד על בדיקת כל
יחידת מוצר.

הוראות שימוש:
• יש לנקות את המוצץ לפני כל שימוש
ע"י שטיפתו או הרתחתו.
• יש לאחסן במקום נקי ויבש.
• אין לנקות את המוצץ במדיח כלים.
• בהתאם לתדירות השימוש אין
להשתמש במוצץ יותר מ 4 -עד 8
שבועות בשל סיבות הייגינה
ובטיחות.
• ידית האחיזה עלולה לסבול מנזקים,
יש לבדוק באופן תדיר לפני כל
שימוש כולל משיכתו לכל הכיוונים

כמובן להשליך במידה וניזוקה.
• צבע וגוון עלול להשתנות.
• לא לטבול את המוצץ בדברי מתיקה
כגון :סירופ ,דבש ,תרופה או ריבה
העלולים לגרום להצטברות חיידקים
ולסכן את בריאות שיני התינוק.
אזהרה! לבטיחות ילדך
• לפני השימוש הראשון ,יש לשטוף
היטב את המוצץ ולעקר בהרתחה
במשך  5דקות .לאחר מכן יש לקררו
ובמקרה הצורך ניתן לרוקן מתוכו

את שאריות המים ע"י לחיצה רכה
על הפטמה .הליך זה מיועד כדי
להבטיח היגיינה.
• אין לחבר סרטים או אמצעי קשירה
אחרים העלולים לגרום חנק ,יש
להשתמש אך ורק ברצועות המוצץ
שפותחו במיוחד לשם כך.
• יש לבדוק את המוצץ לפני כל
שימוש ,במיוחד כאשר לילד יש
שינויי שיניים .משוך את המוצץ
לכל הכיוונים .סלק את המוצץ ברגע
שמתגלים סימנים ראשונים של נזק

