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Egenskaber:  

Fremstillet i overensstemmelse med de strengeste sikkerhedsstandarder. 

Silikonematerialet er testet og godkendt mht. hygiejne. 

Af hensyn til dit barns sundhed og sikkerhed: 

ADVARSEL! 

Anvend altid produktet under voksen overvågning. Brug aldrig en flaskesut som almindelig sut. 

Hvis barnet drikker væske af sutteflasken i længere tid, kan det forårsage huller i tænderne. 

Kontrollér altid fødevarens temperatur, før du giver den til barnet. Alle dele, der ikke er i brug, 

skal opbevares utilgængeligt for børn.  

Sikkerhedsvejledning for madning: 

Følg fødevareproducentens vejledning ved tilberedning af mad. 

Der kan opstå huller i tænderne hos små børn, selv når de anvendte produkter eller væsker 

ikke indeholder sødestoffer. Dette kan forekomme, hvis barnet får lov at bruge flasken 

konstant i længere tid i løbet af dagen og især om natten, når udskillelsen af spyt er mindre. 

Lad aldrig barnet spise alene. De fleste ulykker sker, når småbørn overlades til at spise eller 

drikke alene, fordi barnet falder i søvn med produktet eller skiller det ad.  

Rengøring, sterilisering, opbevaring og brug: 

Rengør flasken før den bruges første gang. Af hensyn til hygiejnen skal flasken steriliseres med 

kogende vand i mindst 5 minutter. Der kan også benyttes en damprenser. Rengøres før hver 

brug. Vask flaske og tilbehør grundigt med varmt vand og sæbe for at sikre, at alle spor af 

mælkerester fjernes.  

Brug ikke blegemiddel eller aggressive rengøringsmidler. Opbevares tørt og støvfrit. Udsæt 

ikke flaskesutten for direkte sollys eller stærk varme, og efterlad den ikke i 

desinfektionsmiddel (steriliseringsvæske) længere end det anbefalede tidsrum, da dette kan 

beskadige sutten. Efterse flaskesutten før hver brug ved at strække og vride den i alle 

retninger. Kassér sutten, hvis du opdager slitage, skader eller perforering, (f.eks. hvis barnet 

har bidt i den). Opvarm aldrig en lukket flaske i mikrobølgeovnen for at varme maden i flasken. 

Tag skiven, sutten og låget af flasken, og dæk den til, før den varmes.  

Flaskens temperatur vil altid føles køligere end temperaturen på den mad, den indeholder, så 

det anbefales at ryste flasken godt for at fordele varmen jævnt.  

Læs vejledningen grundigt, og opbevar emballagen til fremtidig reference. 

Overholder den europæiske standard EN 14350.  


