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Canpol Babies EasyStart, silikonowe osłonki piersi L, 2 sztuki
 

Cena: 11,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 sztuki

Producent CANPOL

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
Canpol babies EasyStart, silikonowe osłonki piersi, rozmiar L. Chronią obolałe i popękane brodawki oraz przyspieszają gojenie ran.
Silikon nie posiada zapachu ani smaku, dlatego nie wpływa na smak pokarmu.

Zastosowanie
Ochrona brodawek podczas karmienia piersią.

Sposób użycia

Osłonki utrzymuj w czystości. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj delikatnym środkiem myjącym, dokładnie
wypłucz. Dezynfekuj osłonki gotując je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty. Osłonki można dezynfekować w załączonym
etui zgodnie z instrukcją. Osłonkę należy nakładać na suchą i czystą pierś.

Przechowywanie

Nie należy pozostawiać osłonek w miejscu nasłonecznionym lub gorącym.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Czyste i suche osłonki należy przechowywać w etui.

Dodatkowe informacje

Etui do sterylizacji ułatwia higienę i utrzymanie osłonek w czystości.
Umożliwia szybką, 2-minutową dezynfekcję w kuchence mikrofalowej.
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem etui dokładnie umyj w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie
wypłucz. Wlej 25 ml przegotowanej wody do podstawy. Dodanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui.
Dodanie zbyt dużej ilości wody może spowodować niewłaściwą dezynfekcję. Włóż nakładki do etui i szczelnie nałóż pokrywkę.
Zamknięte etui umieść w kuchence mikrofalowej. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000 W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty. Nie

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/canpol-babies-easystart-silikonowe-oslonki-piersi-l-2-sztuki.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

należy przekraczać czasu dezynfekcji. Podczas pracy etui musi stać na równej powierzchni. Przed wyjęciem etui z mikrofalówki
należy odczekać co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i otwierania. Wylej
pozostałą wodę z etui przez dedykowany otwór, opłucz ją i osusz. Należy zachować szczególną ostrożność podczas
wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące. Odczekaj 15 min przed kolejną dezynfekcją, aby etui
całkowicie ostygło.
Osłonek nie można myć w zmywarce. Do czyszczenia nie należy używać środków antybakteryjnych. Należy unikać szorstkich,
rysujących powierzchnię narzędzi.
Nie stosować kremów ani wazelin. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia należy wyrzucić. Przed
zastosowaniem produktu zaleca się konsultacje z położną lub lekarzem pediatrą.

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

