
   

 

Όνομα Προϊόντος Soft Brush – Βούρτσα καθαρισμού μπιμπερό & θηλών 

Κωδικός 430 

Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
▪ Η βούρτσα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά: οι τρίχες και 

η άκρη καθαρισμού θηλών από θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE) και η λαβή 
από πολυπροπυλένιο (PP) 

▪ Πλύνετε τη βούρτσα πριν από την πρώτη χρήση και μετά σε τακτά 
διαστήματα. 

▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. 
▪ Αντικαταστήστε τη βούρτσα μόλις παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς. Μια 

φθαρμένη βούρτσα μπορεί να καταστρέψει το μπιμπερό και τη θηλή. 
▪ Για τη διασφάλιση της υγιεινής ξεπλύνετε καλά τη βούρτσα μετά τη χρήση και 

αφήστε τη να στεγνώσει σε ένα καλά αεριζόμενο σημείο. 
▪ Για απολύμανση πλύνετέ τη με απορρυπαντικό και ζεστό νερό. 
▪ Η βούρτσα μπορεί να πλυθεί και στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων, 

(max. 60°C). 
▪ Μην ακουμπάτε τη βούρτσα ανάποδα στο ράφι του πλυντηρίου πιάτων. 

Τοποθετήστε τη στη θήκη για τα μαχαιροπήρουνα ή στο επάνω ράφι με τις 
τρίχες προς τα επάνω. 

▪ Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 
▪ Η επαφή με τρόφιμα μπορεί να επιφέρει κάποια χρωματική αλλοίωση. 
▪ Μην βράζετε τη βούρτσα και μην την αποστειρώνετε σε ατμό ή σε φούρνο 

μικροκυμάτων. Διαφορετικά ενδέχεται να παραμορφωθούν οι τρίχες της. 
▪ Κατάλληλη για κάθε τύπο μπιμπερό και θηλών. 
▪ Κατάλληλη επίσης και για τα ποτηράκια ΜΑΜ. 
 
Προειδοποίηση: Η βούρτσα καθαρισμού δεν είναι παιχνίδι. 
Παρακαλούμε φυλάξτε την μακριά από μωρά και παιδιά. 
 
 
Instruction for use: 
▪ The bottle brush is made from high quality materials: bristles and teat brush: 

TPE; handle: PP 
▪ Clean before first use and at regular intervals thereafter. 
▪ Inspect the bottle brush before each use. 
▪ Discontinue use at the first signs of damage or weakness. Defect brushes can 

damage bottle and teat. 
▪ To ensure hygiene rinse the bottle brush thoroughly after use and let it dry in a 

well-aired place. 
▪ For disinfection wash with detergent and warm water. 
▪ The bottle brush can be placed in a dishwasher (cutlery or top rack) at low 

temperatures (~ 60°C). 
▪ Do not rest the bottle brush directly on the soft bristles in the dishwasher. 

Place the bottle brush in the cutlery or top rack, bristles up for dishwashing. 
▪ Do not use aggressive cleaning agents. 
▪ Food colourings may discolour the bottle brush. 
▪ Do not boil, steam or microwave sterilise. Otherwise deformation of bristles 

can occur. 
▪ Suitable for cleaning all bottles and teats. 
▪ The Soft Brush is also especially suitable for cleaning MAM Cups. 



   

Warning: The Soft Brush is not a toy. Please keep out of the 
reach of babies and children. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Αριθμός πατέντας: RCD 1558370 
Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη 
 
Patent number: RCD 1558370 
Made in Thailand 

 


