HU
Használati utasítás (HU)

Rendeltetés
A SoftCup speciális babapohár csecsemők anyatejjel vagy
más, hasonló összetételű folyadékkal történő etetéséhez
használható.

SoftCup™

Speciális babapohár

Fontos biztonsági információk
Használat előtt tanulmányozza át a használati utasítást
I	A terméket kizárólag a használati utasításban leírt
rendeltetési célra használja.
I	H a több csecsemő is használja megfelelő újrafeldolgozás
nélkül, egészségügyi kockázat állhat fenn, és keresztf er
tőzés következhet be.
I Csak eredeti Medela tartozékokat használjon.
I	V izsgálja meg minden használat előtt. Ha a károsodás,
penész vagy elhasználódás első jeleit tapasztalja, azonnal
dobja ki.
I	A csomagolást és az alkatrészeket ne hagyja felügyelet
nélkül. Gyermekektől távol tartandó.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁST GONDOSAN ŐRIZZE MEG
Fontos biztonsági előírások
I	A műanyag palackok és alkatrészek fagyasztáskor
törékennyé válnak és leejtéskor eltörhetnek.
I	Valamint a palackok és az alkatrészek megsérülhetnek
a helytelen használat során, például leejtés, túlfeszítés,
vagy fellökés esetén.
I	A palackokat és az alkatrészeket kellő óvatossággal kezelje.
I	H a a palack vagy az alkatrészek megsérültek, ne használja
fel a folyadékot.
Tisztítás
Fontos
I	A tisztításhoz csak ivóvíz minőségű vizet szabad használni.
I	A z első használat előtt minden alkatrész újrafeldolgozását
végezze el (lásd lent).
I	H asználat után minden alkatrészt azonnal meg kell tisztítani.
I A pohár tisztításakor ne fordítsa ki a tartórészt.
I	N e tisztítsa a tartórészt éles vagy kemény tárggyal
(például kefével, fogpiszkálóval vagy éles körömmel).
I	A z alábbi tisztítási utasítások általános utasítások.
Az országspecifikus szabályokkal és irányelvekkel
kapcsolatban kérdezze a Medela képviselőjét, vagy
keresse fel a weboldalunkat (www.medela.com).
Minden használat után
I	S zerelje szét a poharat részeire. Ellenőrizze, hogy a sárga
szeleplemez le legyen választva a tartórészről. A fehér
membránt is vegye le a szeleplemezről.
	Megjegyzés: A palackban maradt tejet újra
felhasználhatja. A tartórészben maradt tejet viszont ki kell
dobnia. Ehhez tartsa a poharat a mosogató fölé. Óvatosan
csavarozza le a fedelet, és távolítsa el a tartórésszel és
a szeleplemezzel együtt úgy, hogy a tej ne ömöljön ki.
A tartórészben lévő maradék tejet ne használja fel.
I	Ö blítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C-os).
Alaposan öblítse el a tartórész párnáit (illetve a bennük lévő
rést), hogy a lehető legtöbb tejmaradékot távolíthassa el.
I	T isztítsa meg az összes részt bő, meleg (kb. 30 °C-os)
szappanos vízzel. Használjon kereskedelmi forgalomban
kapható mosogatószert, lehetőleg mesterséges illat- és
színezőanyagoktól mentes változatot (kórházi használatra:
5–15% anionos felületaktív anyagok, nem ionos felületaktív
anyagok, pH-semleges).
I	Ö blítse le az összes alkatrészt hideg vízzel (kb. 20 °C-os).
I	Törölje szárazra tiszta ruhával, vagy hagyja egy tiszta
ruhán száradni.
I	E zenkívül a terméket mosogatógépben is elmoshatja.
Helyezze az alkatrészeket a felső rácsra vagy az evő
eszk özr észbe. Használjon kereskedelemben kapható
mosogatószert.
Otthoni használat:
Az első használat előtt, majd naponta egyszer
I	A poharat a „Minden használat után” szakaszban
leírtak szerint tisztítsa meg.
I	A poharat a „Fertőtlenítés” szakaszban leírtak szerint
fertőtlenítse.
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Kórházi használat:
Az első használat előtt – naponta egyszer – a másik
csecsemőnek való átadás előtt
I	A poharat a „Fertőtlenítés” szakaszban leírtak szerint
tisztítsa meg és fertőtlenítse.
I	A mennyiben nemzeti, regionális vagy belső szabályozások
előírják, sterilizálja a poharat a „Sterilizálás” szakaszban
leírtak szerint.
Fertőtlenítés
Otthoni használat:
I	Ö ntsön a lábasba annyi vizet, hogy ellepje az alkatrészeket,
és forralja öt percig.
I	Vagy az utasításoknak megfelelően használjon Quick Clean
Microwave Bag tasakot.
I	Törölje szárazra tiszta ruhával, vagy hagyja egy tiszta
ruhán száradni.
Kórházi használat:
I	T isztítsa meg és fertőtlenítse az összes alkatrészt egy
mechanikus fertőtlenítő mosogatóban. A kis alkatrészekhez
használjon megfelelő betéteket. Használjon szokványos
tisztítószert a fertőtlenítő mosogatóban (nitrilotriecetsav-,
foszfát-, klór- és tenzidmentes, lúgos, pH-érték 11,7–12,7).
I	F ertőtlenítse 5 percig 93 °C-os hőmérsékleten.
I	Válassza ki a megfelelő, szárítást is tartalmazó programot
a fenti utasítások alapján. Ha nincs szárítást tartalmazó
program, minden alkatrészt töröljön szárazra tiszta
ruhával, vagy hagyja azokat egy tiszta ruhán száradni.
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Sterilizálás
Kórházi használat:
I	E llenőrizze, hogy a termék alkatrészei tiszták, szárazak
és sértetlenek-e.
I	C somagolja be a termék alkatrészeit a megfelelő steril
csomagolással.
I	A z autoklávban a terméket 134 °C-on 5 percig sterilizálja.
A sérülések elkerülése érdekében ne halmozza egymásra
az alkatrészeket, és ne alkalmazzon külső nyomást.
Tárolás
A tiszta alkatrészeket tegye tiszta tárolótáskába, vagy
tartsa tiszta környezetben. Fontos, hogy minden maradék
nedvesség megszáradjon. Ne tartsa az alkatrészeket
légmentesen záródó tárolóban/táskában.

Termékváltozatok és pótalkatrészek
Cikksz.
Leírás
820.7004
Tartórész, 1 (kórház)
800.0852
Teljes szeleplemez, 25 (kórház)
810.7066
Fedél, 1 (kórház)
810.0137
Palack, 1 (kórház)
Anyag: Tartórész és szelepmembrán: szilikon;
többi: polipropilén.
Ártalmatlanítás: Az országban érvényben lévő
szabályozás szerint.

A használat módja
I A SoftCup terméket a pohár alternatívájaként is használhatja.
I J avasoljuk, hogy az anya a SoftCup termékkel való első
szoptatását/szoptatásait professzionális/képzett személyzet
felügyelete alatt végezze.
I M ielőtt a termékhez (az alkatrészekhez) érne, alaposan
mosson kezet vízzel és szappannal. Szárítsa meg a kezét
tiszta törölközővel vagy egyszer használatos papírtörlővel.
I	S zoptatás előtt mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét.
A pohár összeszerelése
Fedél
Szoptatócsúcs
Párnák
Szilikon tartórész
Membrán
Szeleplemez
(magas szegéllyel a felső oldalán)
Tejes palack

I	Tartsa a szeleplemezt úgy, hogy közben a magas szegély
felfelé nézzen. Helyezze a fehér membránt a szeleplemezre,
a szegély belsejébe. A membrán gombját teljesen nyomja át
a szeleplemez középső nyílásán.
I Töltse meg a palackot a szükséges mennyiségű folyadékkal.
I	H elyezze az összeszerelt szelepet a magas szegéllyel felfelé
a palack nyílására.
I	H elyezze a tartórészt a szeleplemezre úgy, hogy a szegély
a tartórészen belül legyen.
I	C súsztassa a fedelet a tartórész fölé. Minden alkatrészt
szorosan csavarozzon össze a fedéllel.
Az etető cumi megtöltése

nyomás
elengedés

I	Tartsa a poharat felfelé. Nyomja meg közvetlenül a párnák
alatt, hogy egy kis levegő távozzon a tartórészből (lásd
a lenti képen).
I Folyamatosan nyomja, amíg a poharat fejjel lefelé tartja.
I	M ost engedje el a párnákat. A tartórészbe kis folyadék
kerül.
I 	I smételje meg a fenti lépéseket addig, amíg a tartórész
majdnem megtelik.
Megjegyzés: Ha a tartórész nem töltődik meg rendesen,
ellenőrizze, hogy a párnán lévő rés nyitva van-e. A folyadék
áramlásának elősegítéséhez erősebb nyomást fejtsen ki
az ujjával.
Szoptatás		
I A poharat tartsa
vízszintesen, kicsit felfelé
döntve (lásd a jobb oldali
képet). Ha a palackot így
tartja, szoptatás közben
automatikusan újratöltheti
a tartórészt, ha megnyomja
a párnák alatti részt.
I Ó vatosan nyomja
meg a tartórész két oldalán lévő két párnát, hogy
a folyadék a tartórész szoptatócsúcsába jusson.
I É rintse meg a csecsemő ajkát a tartórész csúcsával,
hogy a csecsemő kinyissa a száját.
I H elyezze a tartórészt a csecsemő alsó ajkára
(a szoptatócsúccsal felfelé). Óvatosan koppintson
a pohárra, hogy a tartórészben összegyűlő folyadékkal
meg lehessen etetni a csecsemőt. Általában a csecsemő
automatikusan inni kezdi a folyadékot.
Megjegyzés: H a a pohár szivárog, ellenőrizze, hogy
a pohár megfelelően össze van-e szerelve.

E z a jelzés arra figyelmeztet, hogy a csomagolás
olyan termékeket tartalmaz, amelyek az
1935/2004/EK rendeletnek megfelelően
rendeltetésszerűen kerülnek érintkezésbe
élelmiszerekkel.
Ez
 a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz
napfénytől távol tartandó.

