
   

 

Όνομα Προϊόντος/ 
Product Name 

Oral Care Rabbit (Γάντι καθαρισμού στοματικής κοιλότητας) 0+ μηνών 
Oral Care Rabbit 0+ months 

Κωδικός /  
Product Code 

611 

Ελληνικά Οδηγίες χρήσης: 
▪ Πλύνετε το γάντι καθαρισμού πριν την πρώτη χρήση. 
▪ Για να το χρησιμοποιήσετε περάστε απλώς τα δάχτυλα του χεριού σας στα 

αυτάκια του λαγού και καθαρίστε με προσοχή τα δοντάκια και τα ούλα του 
μωρού σας. 

▪ Πλένετέ το τακτικά ανάμεσα στις χρήσεις, με ζεστό νερό. 
▪ Το προϊόν πλένεται και σε πλυντήριο ρούχων (ανώτατη θερμοκρασία 40°C). 
▪ Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη. 
▪ Το προϊόν μπορεί να στεγνώσει σε στεγνωτήριο (μόνο σε χαμηλή 

θερμοκρασία) και να σιδερωθεί (μόνο σε χαμηλή θερμοκρασία). 
▪ Δεν επιτρέπεται το στεγνό καθάρισμα. 
▪ Δεν αποστειρώνεται με καμία μέθοδο αποστείρωσης,  συμπεριλαμβανομένων 

της αποστείρωσης σε φούρνο μικροκυμάτων, της αποστείρωσης με ατμό και 
της αποστείρωσης σε κρύο νερό. 
 

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν και μετά από κάθε χρήση και αντικαταστήστε το στην 

πρώτη ένδειξη φθοράς! 
 
Οδοντική υγιεινή από την αρχή 
Η ανάπτυξη των δοντιών αρχίζει ήδη από την 6η βδομάδα της κύησης, όταν και 
αναπτύσσονται οι ουσίες για τα δοντάκια των μωρών. Κατά τη γέννηση οι 
κορώνες των νεογιλών δοντιών είναι ήδη σχηματισμένες. 
Το γάντι καθαρισμού MAM είναι ιδανικό για να συνηθίσει το μωράκι σταδιακά 
στον συστηματικό καθαρισμό των δοντιών του. Καθαρίζει την στοματική 
κοιλότητα του μωρού και απομακρύνει την πλάκα και τα βακτήρια από την 
αρχή. 
Απλά περάστε τον δείκτη σας σε ένα από τα αυτάκια του λαγού και ξεκινήστε! 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN71. 
Αριθμός πατέντας: RCD 285135 
Εισάγεται από τη MAM Hungaria Kft. 
Παράγεται από την Thaimed Hightech Co. 

English Instructions for use: 
▪ Wash Oral Care Rabbit before first use. 
▪ To use the product, simply put your fingers in the rabbit‘s ears and softly rub 

your baby‘s teeth or gums. Clean regularly and between each use with warm 
water. 

▪ Machine washable up to 40°C/104°F. 
▪ Do not bleach. 
▪ Can be tumble dried (low temperature only) and ironed (low temperature 

only). 
▪ Do not dry clean. 
▪ Do not sterilise! Not suitable for any sterilising method, including microwave 

sterilising, steam sterilising or cold water sterilising. 
 
 



   

For your child’s safety and health WARNING 
▪ Inspect product before and after each use and discard if worn or damaged! 
 
Oral hygiene from the start 
Tooth development already begins during the 6th week of pregnancy, when the 
substances for baby teeth develop. At the time of birth, the crowns of the 
primary teeth are already finished.  
The MAM Oral Care Rabbit is ideal for getting babies used to regular oral care. It 
cleans baby’s mouth and removes plaque as well as bacteria, right from the 
start. 
Simply slip your index finger in one of the ears and go! 

Other information This product meets the requirements of EN71. 
Patent number: RCD 4517902-0001 
Imported by MAM Hungária Kft. 
Produced by Thaimed Hightech Co., Ltd.  

 


