
   

 

Όνομα Προϊόντος Nipple Shields – Προστατευτικά θηλών 

Κωδικός 625 

Οδηγίες χρήσης Καθαρισμός και αποστείρωση:  
Πλένετε τα προστατευτικά πριν από κάθε χρήση. Πριν από την πρώτη χρήση 
βάλτε τα σε βραστό νερό επί 5 λεπτά. Έτσι εξασφαλίζετε απόλυτη υγιεινή. 
Κατάλληλοι μέθοδοι αποστείρωσης: Αποστείρωση με ατμό (ηλεκτρική συσκευή 
ή συσκευή φούρνου μικροκυμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή), βράσιμο σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά ή τοποθέτηση σε 
αποστειρωτικό διάλυμα. Για τον καθαρισμό του χρησιμοποιείτε μόνο μαλακή 
βούρτσα ή απαλό σφουγγάρι. Για απόλυτη υγιεινή αποθηκεύετε τα 
προστατευτικά στο ειδικό κουτάκι μεταφοράς με το καπάκι του κλειστό. 
 
Οδηγίες χρήσης:  
Ελέγχετε τα προστατευτικά πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τα στην 
πρώτη ένδειξη φθοράς. 
 
Για την εφαρμογή τους: 
1. Πλένετε τα χέρια σας! 
2. Λυγίζετε προς τα έξω τα φτερά. 
3. Τοποθετείτε το προστατευτικό στη θηλή σας και εφαρμόζετε τα φτερά του 
στο στήθος σας. 
4. Πριν τον θηλασμό ελέγχετε αν το προστατευτικό εφαρμόζει στη θηλή και αν 
είναι καλά στερεωμένο. 
Πριν από την πρώτη χρήση επικοινωνήστε με τη μαία ή τον γυναικολόγο σας. 
Το προϊόν μπορεί να αποστειρωθεί και σε κλίβανο (έως 134°C, μέχρι 18 λεπτά). 
 
Για την ασφάλεια του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην χρησιμοποιείτε τα προστατευτικά θηλών σαν πιπίλα ή θηλή. Μην κόβετε το 
σχήμα των προστατευτικών. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά. 

 
Cleaning and sterilising: 
Clean nipple shields before first and each use. Before first use place nipple 
shields in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Sterilise using 
one of the following methods: steam sterilising (electric or microwave according 
to manufacturers instructions), boiling in water for at least 5 minutes or liquid 
sterilising solution. Do not use abrasive cleaning agents. In order to store the 
sterilised nipple shields hygienically, keep them in the closed sterilized carry box. 

 
 
Instructions for use:  
Inspect the nipple shields before each use and replace at the first signs of 
damage. 
1. Wash your hands! 
2. Invert the wings. 
3. Place on nipple and smooth out wings. 
4. Check that the shield fits the nipple and is firmly attached before 
breastfeeding. 
Before first use contact a midwife or health consultant. Can be sterilised in an 
autoclave (up to 134°C, up to 18 min). 
 



   

Warnings – for your child’s safety! 
Do not use the nipple shields as a soother or teat. Do not cut the shape of the 
nipple shield. Keep out of the reach of children. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Κατασκευάζεται στην Αυστρία/Ευρώπη. 
Αριθμός πατέντας: RCD282363. 
 
Made in Austria/ Europe. 
Patent number: RCD282363 

 


