
   

 

Όνομα Προϊόντος 
Product Name  

Προστατευτικά θηλών Μέγεθος Large 
Nipple Shields Size Large 

Κωδικός / 
Product Code 

627 

Ελληνικά Καθαρισμός και αποστείρωση:  
Πλένετε τα προστατευτικά θηλών πριν από την πρώτη αλλά και πριν από κάθε 
χρήση. Πριν από την πρώτη χρήση βάλτε τα σε βραστό νερό για 5 λεπτά. Έτσι 
εξασφαλίζετε την 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. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά 
καθαριστικά. 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 και εφαρμόζετε τα φτερά του στο 
στήθος σας. 
4. Πριν τον θηλασμό ελέγξτε 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. 
 
Οδηγίες χρήσης για του κουτί αποστείρωσης:  

• Πριν από την πρώτη χρήση απομακρύνετε το κούμπωμα ασφαλείας και 
τυχόν αυτοκόλλητα από το κουτί.  

• Πλύντε τα προστατευτικά θηλών και το κουτί σε νερό με σαπούνι και 
ξεπλύντε με καθαρό νερό πριν τη χρήση. Έτσι εξασφαλίζετε την απόλυτη 
υγιεινή.  

• Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο αυτοαποστείρωσης παρακαλούμε 
σιγουρευτείτε ότι τα προστατευτικά θηλών, το κουτί και ο φούρνος 
μικροκυμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων στο εσωτερικό 
του) είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΘΑΡΑ και δεν υπάρχει ίχνος σκόνης, υπολειμμάτων 
τροφών, λαδιού και ή λιπαρών ουσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε λιώσιμο του προϊόντος ή του κουτιού και σε 
ενδεχόμενη καταστροφή του φούρνου ή του δίσκου του.  

• Πρώτα, ανοίξτε το κουτί και γεμίστε το με νερό μέχρι την ένδειξη 15ml.  

• Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα προστατευτικά θηλών στο κουτί. Κλείστε το 
κουτί και βάλτε το στον φούρνο μικροκυμάτων στα 750 – 1000 watts για 3 
λεπτά. Μπορείτε να αποστειρώνετε μέχρι 2 κουτιά ταυτόχρονα.  



   

• Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του φούρνου 
μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε το κουτί αποστείρωσης στο κέντρο του 
εσωτερικού δίσκου του φούρνου μικροκυμάτων. Θα πρέπει να 
παρακολουθείτε το φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
αποστείρωσης! Σταματήστε άμεσα τη διαδικασία αποστείρωσης μόλις το 
νερό εξατμισθεί. Περιμένετε να κρυώσει για 3 λεπτά τουλάχιστον.  

• Ανοίξτε τον φούρνο μικροκυμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κουτί, το νερό και τα 
προστατευτικά θηλών ενδέχεται να είναι καυτά ακόμα και μετά το 3λεπτο 
διάστημα!  

• Μετά την αποστείρωση στα μικροκύματα τα προστατευτικά θηλών 
διατηρούνται σε κλειστό κουτί αποστειρωμένα μέχρι 48 ώρες.  

• Για άμεση χρήση ανοίξτε το κουτί και αδειάστε το υπόλοιπο νερό.  

• Ελέγξτε τη θερμοκρασία των προστατευτικών θηλών πριν τη χρήση!  

• Τυχόν λάθος στην ποσότητα του νερού ή στις ρυθμίσεις του φούρνου 
μικροκυμάτων ενδέχεται να φθείρει η συσκευή, τα προστατευτικά θηλών ή 
το κουτί και να αποτρέψει τη σωστή αποστείρωση!  

• Το κουτί είναι κατάλληλο για την αποστείρωση αποκλειστικά των 
προστατευτικών θηλών MAM!  

• Κρατήστε το κουτί αποστείρωσης μακριά από παιδιά.  

Λοιπές 
πληροφορίες  

Κατασκευάζεται στην Αυστρία/Ευρώπη. 
Αριθμός πατέντας: RCD282363 

English 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 sterilised 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. 
 
Steriliser Box: Instructions for use: 

• Before first use: remove tamper-proof closure and any stickers from the box. 
Wash nipple shields and box with mild soapy water and then rinse with  

• clear water before use. This is to ensure hygiene. 

• When using the self-sterilising method, please ensure the nipple shields, box 
and microwave (including the waveguide-cover and turntable) are 
COMPLETELY CLEAN and free from dirt, food residue, fat or oil splashes. If 



   

not, this could lead to the product or box melting and the microwave sparking 
or the waveguide cover burning! 

• First, hold box and fill to the mark with 15 ml / 0.5 fl oz of water. 

• Next, place nipple shield(s) in the box. 

• Close box and heat in the microwave at 750-1000 watts for 3 minutes. Up to 2 
boxes can be sterisilised at the same time.  

• Follow the user manual of your microwave. Don’t put the sterilizer box at the 
center of the turn-table. Don’t leave your microwave unattended during 
sterilising process! Stop the microwaving-process immediately if whole water 
is vaporised. 

• Allow to cool for at least 3 minutes. 

• Open microwave. CAUTION! The box, water and nipple shields may still be 
very hot after the 3 minute cooling period! 

• After microwave sterilising, nipple shields kept in the closed box will remain 
disinfected for up to 48 hours. 

• For immediate use open box and drain remaining water. Leave nipple shields 
to dry in slightly open box.  

• Check the temperature of the nipple shields before use! 

• Improper water level, power level or time setting can damage the microwave, 
nipple shields and box and result in poor disinfection! 

• For use only with MAM Nipple Shields! 

• Keep steriliser box away from children. 

Other information Made in Austria/ Europe. 
Patent number: RCD282363 

 


