Otroška steklenička Dr. Brown’s Natural Flow®
ČIŠČENJE
Pred uporabo operite vse dele. Čiščenje dveh (2)
dodatnih delov prezračevalnega mehanizma
zahteva dodaten čas. To je dobro izkoriščen čas, ki
pomaga, da se izognete bruhanju in drugemu
neudobju za vašega otroka.
1. Vedno imejte čiste roke in površine.
2. Do konca razstavite vse dele.
3. Silikonski cucelj – samo pred prvo uporabo: za
pet (5) minute ga dajte v vrelo vodo.
4. Vse dele temeljito operite v vroči vodi, pri čemer
uporabite detergenta. Uporabite priloženo krtačko
za čiščenje vseh lukenj v vstavku in zbiralniku.
5. Temeljito splaknite dele ter zagotovite čistost in
pretočnost odprtine v cuclju.
6. Če uporabljate pomivalni stroj, položite vse dele
izključno na zgornjo polico. Temperatura vode ne
sme preseči 60 ºC.
STERILIZIRANJE STEKLENIČK IN CUCLJEV
Opremo otroške stekleničke, namenjeno hranjenju,
lahko sterilizirate tako, da jo prevrete, potopite v
kemično raztopino oziroma uporabite električni ali
mikrovalovni sterilizator. Pri tem upoštevajte
naslednje:
• Kemijske raztopine ali sterilizatorje uporabljajte
natančno po navodilih proizvajalca. Priporočamo
vam uporabo mikrovalovnega sterilizatorja Dr.
Brown's.
• Para lahko resno poškoduje kožo, zato bodite
previdni pri prevrevanju opreme za hranjenje na
štedilniku ali uporabi sterilizatorja.
• Vse sestavne dele, ki niso v uporabi, hranite
izven dosega otrok.
• Pred rokovanjem s steriliziranimi stekleničkami,
cuclji in dodatki za stekleničke temeljito umijte roke
z vodo in milom.
• Izogibajte se nepotrebnemu rokovanju s
sterilizirano opremo.
Za varnost in zdravje vašega otroka
OPOZORILO!
• Ta izdelek se mora vedno uporabljati v prisotnosti
odraslega.
• Cucljev za hranjenje nikoli ne uporabljajte
namesto dude.
• Neprekinjeno in podaljšano sesanje tekočine
lahko povzroči zobno gnilobo.
• Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo
hrane.
• Vedno preverite, da na cucljih ni videti znakov
obrabe; v primeru poškodb jih zamenjajte.

MEHANIZEM in NAVODILA ZA HRANJENJE
(pomagajte si z diagramom)
OPOMBA: Steklenička NE BO DELOVALA brez
VSTAVKA in ZBIRALNIKA
1. Preprečite nastanek mehurčkov v mleku: ne
pretresajte stekleničke. Mlečni nadomestek nežno
premešajte, da popolnoma razkrojite grudice, ker
lahko zamašijo odprtine v cuclju. Kot mešalnik
lahko uporabljate zbiralnik.
2. Napolnite stekleničko z želeno količino mleka.
Prezračevalnik ne bo deloval pravilno, če
stekleničko napolnite nad OPOZORILNO MEJO.
3. Zbiralnik do konca pritrdite na vstavek.
4. Namestite zbiralnik v stekleničko, pri čemer se
mora vstavek popolnoma prilegati zgornjemu delu
stekleničke.
5. Pritrdite cucelj v obroč in ga narahlo namestite
na stekleničko.
6. Pogrejte stekleničko – pred segrevanjem vedno
odstranite cucelj in obroč, da preprečite, da bi
prezračevalnik puščal tekočino, ko med
segrevanjem tlak v steklenički naraste in tekočina
pride v zbiralnik.
7. Ne segrejte tekočine na več kot telesno
temperaturo 37 ºC. Pred hranjenjem otroka vedno
preverite temperaturo tekočine.
8. Nahranite otroka – pred hranjenjem VEDNO
trdno privijte obroč cuclja.
9. Kadar uporabljate mlečni nadomestek, ga
pripravite natančno po navodilih proizvajalca.
OPOZORILA
1. Zaradi tveganja za nastanek grudic in preveliko
segretost ni priporočljiva uporaba mikrovalovne
pečice. Če slednjo uporabljate, si zapomnite, da
morata biti med segrevanjem cucelj in obroč vedno
odstranjena. Pred hranjenjem in po temeljitem
mešanju vedno preverite temperaturo tekočine, da
lahko izločite vroče in hladne grudice.
2. Pred vsako uporabo povlecite cucelj, da se
prepričate, da ni natrgan. Zamenjajte cucelj, če
kaže kakršne koli znake obrabljenosti, kot sta
razpokanost ali sprememba oblike.
3. S hranjenjem prenehajte, še preden otrok do
konca sprazni cucelj, da preprečite požiranje
zraka, kar utegne povzročiti trebušne krče (kolike)
ali druge prebavne težave.
4. Vzemite stekleničko iz otrokovih ust, ko se ne
hrani. Podaljšani stik z mlekom in drugimi
tekočinami lahko povzroči zobno gnilobo.
5. Sestavni deli te stekleničke niso igrače, zato se
jih ne sme dajati otrokom, da se igrajo z njimi ali jih
sesajo.
6. Obrnite se na vašega zdravnika ali
zdravstvenega strokovnjaka, če imate kakšne
težave ali vprašanja v zvezi s hranjenjem.

OPOMBE
A. Priloženi cucelj je posebej izbran za otrokov prvi
stik s prostim tokom prezračevalnega sistema Dr.
Brown’s Natural Flow®. Pri vseh stekleničkah Dr.
Brown’s so na voljo tudi cuclji za hitrejši tok verzij –
stopnja II, stopnja III, stopnja IV in Y-rez. Na voljo
je tudi cucelj za počasnejši tok za nedonošenčke.
Cuclji drugih blagovnih znamk lahko puščajo, ali pa
je hranjenje skozi njih prehitro ali prepočasno.
B. Pri hranjenju vašega otroka držite stekleničko
Deli: pokrovček, obroč cuclja, cucelj, premični disk (se ne uporablja med
tako, da odprtine zbiralne cevi na dnu stekleničke
hranjenjem), vstavek, vrat zbiralnika, cev zbiralnika
ne prekriva tekočina. (Držite jo približno pod kotom
45º.)
Sestavljanje prezračevalnega mehanizma: čvrsto pritisnite skupaj, da preprečite
C. Med hranjenjem je otroka bolje imeti
puščanje
nameščenega pokonci kot v ležečem položaju.
D. Medtem ko prezračevalnik stalno izravnava
Za pravilno hranjenje uporabljajte samo cuclje Handi-Craft ali Dr. Brown's Natural
pritisk, je gibanje tekočine, ki preostaja v zbiralni
Flow.
cevi, normalno.
E. Če vrat zbiralnika ostaja poln do več kot 1/3,
kadar je steklenička v navpičnem položaju, vas
prosimo, da preverite, ali je odprtina cuclja
pretočna in ali sta vstavek in zbiralnik trdno
pritisnjena skupaj. Vrat zbiralnika se lahko sprazni
z nenadnim odvitjem obroča cuclja. (Pred
hranjenjem se prepričajte, da ste obroč cuclja
ponovno privili.)
F. Med prenašanjem in prevažanjem imejte
stekleničke vedno v navpičnem položaju.
G. Za pravilno delovanje stekleničke in
prezračevalnih funkcij uporabljajte samo cuclje
Handi-Craft ali Dr. Brown’s Natural Flow.
H. Kadar cucljev ne uporabljate, jih ne imejte
izpostavljenih neposredni sončni svetlobi. Ta lahko
kvarno vpliva nanje.
I. Cuclje zamenjajte po približno 6 tednih uporabe.
Kadar se intenzivno uporabljajo in sterilizirajo, se
lahko pokvarijo po 6 tednih.
Vse otroške stekleničke, cuclji in dodatki za
stekleničke Dr. Brown's so testirani v skladu z

evropskim standardom EN 14350.

