SoftCupTM Advanced Cup
Feeder
HU Használati útmutató

Rendeltetésszerű használat
A SoftCupTM Advanced Cup Feeder anyatej és ehhez hasonló állagú tápszer
adagolására lett tervezve.

Fontos biztonsági információ
Olvassa el az utasításokat használat előtt.
• Kizárólag a használati útmutatóban leírt, rendeltetésszerű módon használja
a terméket.
• Több mint egy gyermeknél való használat, illetve nem megfelelő tisztítás
egészségügyi kockázatot jelent és keresztfertőzést okozhat.
• Kizárólag eredeti Medela tartozékokat használjon.
• Vizsgálja meg az egyes használatok előtt. Dobja ki a károsodás első jelei
láttán, penészedés vagy elvékonyodás láttán.
• Soha ne hagyja a csomagolást és tartozékokat őrizet nélkül. Tartsa őket
távol gyermekektől.
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
Fontos biztonsági előírások
• A műanyag palackok és tartozékok törékennyé válhatnak fagyasztott állapotban és leejtve eltörhetnek.
• A palackok és tartozékok károsodhatnak, ha pl.: leejtik, túl erősen csavarják
rá a kupakot, vagy felborul.
• Kezelje óvatosan a palackokat és a tartozékokat.
• Ne használja a palackokat vagy tartozékokat, ha eltörtek vagy károsodtak.

Tisztítás
Fontos
• Kizárólag ivóvizet használjon tisztításhoz.
• Tisztítsa meg az összes tartozékot az első használat előtt (ld. lent).
• Tisztítsa meg az összes tartozékot használat után.
• Az etető tisztításakor ne fordítsa ki a tartályt.
• Ne tisztítsa meg a tartályt hegyes vagy kemény tárgyakkal (pl.: kefe, fogpiszkáló vagy hegyes körmök).
• Az alábbi tisztítás instrukciók általános jellegűek. Országspecifikus szabályzatok és irány útmutatás felől érdeklődjön Medela ügynöknél vagy látogassa
meg honlapunkat weboldalunkat (www.medela.hu).
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Az egyes használatok után
• Szerelje szét az etetőt alkatrészeire. Ügyeljen arra, hogy válassza le a sárga
színű szeleplemezt a tartályról. Ezen kívül válassza le a fehér membránt a
szeleplemezről.

Megjegyzés: A palackban maradt tej újrafelhasználható, de a tartályban maradt tejet ki kell
önteni. Ehhez tartsa az etetőt a mosogató felett. Óvatosan csavarja le a kupakot és távolítsa
el a tartállyal és a szeleplemezzel együtt, hogy nehogy kiöntse a tejet. Öntse ki a maradék
tejet a tartályból.

• Öblítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C). Öblítse ki alaposan a
tartály részeit, a maradék tej eltávolításához.
• Tisztítsa meg az összes alkatrészt meleg, szappanos vízzel (kb. 30 °C-os).
Használjon egy kereskedelemben kapható, lehetőleg mesterséges
illatanyag- és színezékmentes tisztítószerekkel (kórházi használatra
kialakított: 5–15 % nemionos felületaktív anyag, pH semleges).
• Öblítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C).
• Törölje szárazra egy tiszta ronggyal vagy hagyja megszáradni egy tiszta
rongyon.
• A termék mosogatógépbe is helyezhető. Helyezze az alkatrészeket a legfelső rekeszre, vagy az evőeszköz részbe. Használjon kereskedelemben
kapható mosogatószerrel.

Otthoni használat:
Első használat előtt és naponta egyszer:
Tisztítsa meg az etetőt az “Egyes használatok után” szekcióban leírtak alapján. Fertőtlenítse az etetőt a “Fertőtlenítés” szekcióban leírtak alapján.
Kórházi használat:
Az első használat előtt – naponta egyszer – mielőtt egy másik gyermeken
használná.
• Tisztítsa és fertőtlenítse az etetőt a “Fertőtlenítés” szekcióban leírtak alapján.
• Ha a nemzeti, regionális vagy helyi szabályzatok megkövetelik, sterilizálja az
etetőt amint az a “Sterilizálás” szekcióban szerepel.
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Fertőtlenítés
Otthoni használat
• Merítse az összes alkatrészt vízbe és forralja öt percre.
• Vagy használja a Quick Clean gőzfertőtlenítő zacskót az instrukcióknak
megfelelően.
• Törölje meg egy száraz ronggyal vagy hagyja megszáradni.
Kórházi használat
• Tisztítsa és fertőtlenítse az alkatrészeket egy tisztító- és fertőtlenítőberendezésben. Használjon megfelelő betéteket az apró alkatrészekhez, illetve egy
általános, kereskedelemben kapható, tisztító- és fertőtlenítőberendezéshez
való tisztítószert. (NTA- , foszfát-, klór- és felületaktív anyag-mentes, lúgos
pH szintű 11.7–12.7).
• Fertőtlenítse 5 percen keresztül 93 °C hőmérsékleten.
• Válasszon ki egy megfelelő programot a fenti instrukciók alapján, amely
tartalmazza a szárítást. Ha nincs szárító program, törölje át az alkatrészeket
egy tiszta ronggyal vagy hagyja megszáradni egy tiszta rongyon.

Sterilizálás
Kórházi használat
• Ügyeljen arra, hogy a termékalkatrészek tiszták, szárazak és sértetlenek.
• Csomagolja be az alkatrészeket steril csomagolóanyagba.
• Sterilizálja a terméket az autoklávba 134 °C-on 5 percig. A sérülés elkerülése
érdekben, ne pakoljon a termékre, illetve ne fejtsen ki külső nyomást.

Tárolás
Helyezzen be a tiszta alkatrészeket egy tiszta tároló táskába vagy hasonló
tiszta környezetbe. Ügyeljen arra hogy a maradék nedvesség felszáradjon.
Ne tárolja az alkatrészeket légmentesen zárt konténerben/táskában.

Használat
• A SoftCup a pohárból való etetés alternatívája.
• Ajánlott az első etetést szakember/szakképzett személyzet felügyelete alatt
történjen.
• Mossa meg alaposan a kezeit vízzel és szappannal mielőtt hozzáérne a
termékhez. Törölje meg egy tiszta törölközővel vagy papírtörölközővel.
• Etetés előtt mindig ellenőrizze a tápszer hőmérsékletét.
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A termék összeszerelése
Fedél
Etetőfej
Blokkok
Szilikontartály
Membrán
Szeleplemez
(magasított peremmel a felső részen)

Teljes palack

• Tartsa a szeleplemezet úgy, hogy a magasított perem legyen felül.
Helyezze a fehér membránt a szeleplemezre, a peremen belülre. Nyomja
meg a membrán gombjait a szeleplemez közepén levő lyukba.
• Töltse meg a palackot a szükséges mennyiségű tejjel.
• Helyezze az összeszerelt szelepet a magasított peremmel felfelé a palack
szájára.
• Helyezze a tartályt a szeleplemezre úgy, hogy a perem tartályon belül legyen.
• Csúsztassa a fedelet a tartályra. Csavarja össze az összes alkatrészt a
fedéllel együtt.

A cumi megtöltése

Megnyomni

Elengedni
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• Tartsa az etetőt álló helyzetbe. Szorítsa meg a blokkok alatt, hogy kiszorítsa
belőle a levegőt a tartályból (ld fenti illusztráció).
• Tartsa az etetőt miközben szorítva lefelé fordítja.
• Most engedje el a blokkokat. Ekkor egy kevés folyadék fog folyni a tartályba.
• Ismételje meg a fenti lépéseket amíg a tartály meg nem telik.
Megjegyzés: Ha a tartály nem töltődik meg rendesen, ellenőrizze, hogy a nyílás nyitva van-e.
Ujjal nyomja meg, hogy segítse a folyadék folyását.

Etetés
• Tartsa az etetőt vízszintesen, enyhén felfelé néző
szögben (ld. jobb oldali kép). Ha így tartja a palackot,
automatikusan újratöltheti a tartályt etetés közben,
az etető blokkok alatti megnyomásával.
• Gyengéden nyomja meg a két blokkot a tartály mindkét oldalán, hogy a folyadék továbbfolyjon a tartály
etetőfejrészébe.
• Érintse meg a csecsemő ajkát a tartály hegyével,
hogy a szája kinyitására késztesse.
• Helyezze a tartályt a csecsemő alsó ajkára (úgy, hogy az etetőfej felfelé nézzen). Óvatosan tapintson rá az etetőre, hogy a tartályban gyülemlő folyadék
továbbfolyjon. Általában a gyermek automatikusan nyalni kezdi az etetőfejet.
Megjegyzés: Ha az etető szivárog, ellenőrizze, hogy az etető helyesen lett-e összeszerelve.

Termékvariáns és pótalkatrészek
Cikkszám.
820.7004
800.0852
810.7066
810.0137

Használati útmutató
Tartály, 1 (kórház)
Szeleplemez, 25 (kórház)
Fedél, 1 (kórház)
Üveg, 1 (kórház)

Alapanyag: Tartály és szelep membrán: szilikon; többi: polipropilén.
Hulladékkezelés: A helyi szabályzatok szerint.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a csomagolás olyan terméket tartalmaz,
amely az élelmiszerrel való érintkezésre lett tervezve a 1935/2004 szabályzatnak megfelelően.
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket távol kell tartani a napfénytől.
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