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Ręczny odciągacz pokarmu NUK
Soft & Easy
Instrukcja uŜytkowania

Rys. a:
Części składowe:
Silikonowa wkładka
Tłok
Silikonowa uszczelka
Cylinder
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Droga Mamo,
Dla niemowląt mleko matki jest
najwaŜniejszym źródłem poŜywienia. Z
tego powodu NUK wspiera Matki serią
produktów wspomagających karmienie
piersią, zawierającą praktyczne i wygodne
pomoce przydatne w kaŜdej sytuacji w
czasie karmienia, tak aby Matka i Dziecko
mogli cieszyć się kaŜdą bezcenną chwilą
spędzoną razem. Ten praktyczny odciągacz
zaprojektowano z myślą o tym, aby pomóc
Matce i Dziecku wtedy, kiedy naturalne
karmienie nie jest moŜliwe.
JuŜ od 50 lat NUK troszczy się o dzieci na
całym świecie. Od pokoleń NUK jest
marką, której ufają rodzice. Zaufanie to
jest codziennie wzmacniane dzięki temu,
Ŝe produkty NUK są codziennie uŜywane
w szpitalach w Niemczech i na całym
świecie. Zdajemy sobie sprawę z cięŜaru
jaki
codziennie
odpowiedzialności,
bierzemy na swoje barki i dlatego staramy
się stosować najlepsze materiały oraz stale
ściśle kontrolować produkcję.
1. Przed pierwszym uŜyciem
Umyj i wysterylizuj wszystkie elementy
(patrz rys. a) przed pierwszym uŜyciem
odciągacza pokarmu NUK (patrz punkt 4.
Czyszczenie i sterylizacja (rys. d)).
2. Opis urządzenia
2.1. Przeznaczenie odciągacza
Ręczny odciągacz pokarmu NUK jest
pomocny w odciąganiu mleka matki do
pojemnika. Jest szczególnie przydatny do
odciągania niewielkich ilości pokarmu,
kiedy piersi są przepełnione lub w
przypadku zastoju pokarmu. Ponadto
ręczny odciągacz NUK moŜna zastosować
w przypadku wklęsłych brodawek
sutkowych przed przystąpieniem do
karmienia.
Dzięki powstającej próŜni brodawki lekko
się wyciągają.

2.2. Zalety
Ręczny odciągacz pokarmu NUK ma
następujące zalety:
• Łatwo go moŜna umyć, dzięki temu
Ŝe jest prosty w demontaŜu.
• Silikonowa wkładka z masującymi
wypustkami sprawia, Ŝe laktator
jest wygodny w uŜyciu i delikatny.
• Naśladuje naturalny proces ssania
przez dziecko.
• Szeroka
podstawa
zapewnia
stabilność.
2.3. Przeciwwskazania
JeŜeli piersi są obolałe, zaczerwienione lub
występuje zapalenie piersi, ręcznego
odciągacza pokarmu nie powinno się
uŜywać, chyba Ŝe ze szczególną
ostroŜnością. W kaŜdym przypadku przed
uŜyciem odciągacza naleŜy zasięgnąć
porady lekarza.
2.4. Bezpieczeństwo
Dla własnego bezpieczeństwa naleŜy
przestrzegać następujących wskazówek:
uwaŜnie
przeczytać
• NaleŜy
niniejszą instrukcję przed uŜyciem
odciągacza. Stanowi ona niezbędne
wyposaŜenie laktatora i powinna
być zawsze pod ręką.
• JeŜeli pokarm przeznaczony jest
naleŜy
dla
wcześniaka,
przestrzegać zaleceń lekarza.
• NaleŜy przestrzegać wskazówek w
punkcie
4.
Czyszczenie
i
sterylizacja,
aby
zapobiec
rozwojowi bakterii i powstaniu
infekcji, a takŜe uszkodzeniu
odciągacza.
• Odciągacz
naleŜy
umyć
i
wysterylizować przed kaŜdym
uŜyciem.
• JeŜeli części odciągacza zostaną
uszkodzone, np. zarysowane od
wewnątrz, nie naleŜy go dłuŜej
uŜywać dla zachowania higieny.
• Ręcznego odciągacza pokarmu
naleŜy uŜywać tylko w celu, do
jakiego jest przeznaczony.
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•
•

Aby odciągacz działał prawidłowo,
naleŜy uŜywać tylko oryginalnych
akcesoriów NUK.
W przypadku uŜywania akcesoriów
niepolecanych przez producenta lub
wykorzystywania nieoryginalnych
części do naprawy, gwarancja traci
waŜność. Dotyczy to równieŜ
napraw wykonywanych przez
niewykwalifikowane osoby.

3. Wskazówki dotyczące uŜytkowania
1. Ręcznego odciągacza pokarmu
NUK moŜna uŜywać tylko wtedy,
gdy jest czysty (patrz punkt 4.
Czyszczenie i sterylizacja (rys. d)).
2. Dokładnie umyć ręce przed
kaŜdym uŜyciem odciągacza.
3. NałoŜyć silikonową uszczelkę na
koniec tłoka (rys. b) i docisnąć
dłonią tak, aby znalazła się we
wgłębieniu na końcu tłoka i nie
wystawała.
NaleŜy
zwrócić
szczególną uwagę, aby uszczelka
umieszczona była w dobrą stronę,
inaczej nie będzie się trzymać na
tłoku.
4. ZwilŜyć uszczelkę pokarmem.
Dzięki temu tłok będzie się
poruszał lekko, a odciąganie będzie
łatwiejsze.
5. OstroŜnie włoŜyć tłok do cylindra z
podziałką (rys. c).
6. NałoŜyć silikonową wkładkę na
lejek (rys. c).
7. PrzyłoŜyć lejek do piersi, tak aby
brodawka sutkowa znajdowała się
po środku.
8. Jedną ręką przyciskać lejek mocno
do piersi, a drugą ręką zacząć
odciąganie, poruszając cylindrem w
przód i w tył (rys. e).
9. Kiedy mleko zacznie wypływać,
moŜna zwolnić ruchy pompujące.
10. Kiedy obie piersi opróŜnią się
całkowicie,
pokarm
moŜna
przechowywać w odpowiednim
pojemniku w lodówce bądź moŜna
go zamrozić, gdy chce się go

przechowywać dłuŜej (patrz punkt
5. Przechowywanie pokarmu).
11. Wszystkie
osobne
części
odciągacza naleŜy dokładnie umyć
wodą natychmiast po kaŜdym
uŜyciu i wysterylizować przed
kaŜdym uŜyciem.
4. Czyszczenie i sterylizacja
(patrz rys. d)
W czasie obchodzenia się z pokarmem
kobiecym
szczególnie
waŜne
jest
przestrzeganie
zasad
higieny
oraz
utrzymywanie w czystości szczególnie
tych części odciągacza, z którymi ma
kontakt mleko. Odciągacz naleŜy zawsze
przechowywać w czystych, higienicznych
warunkach, aby chronić dziecko przed
infekcją.
NaleŜy pilnować, aby w odciągaczu nie
pozostawały resztki mleka, poniewaŜ mogą
się w nich rozwijać bakterie. Osady z
mleka mogą równieŜ prowadzić do
uszkodzenia materiału.
Dlatego teŜ odciągacza moŜna uŜywać
tylko wtedy, gdy jest czysty i
wysterylizowany.
4.1. Czyszczenie
1. Umyj wszystkie części laktatora w
zlewie, uŜywając płynu do mycia naczyń.
UWAGA!
Części laktatora nie naleŜy nigdy myć w
zmywarce do naczyń, poniewaŜ detergenty
mogą uszkodzić materiały, z których są
wykonane.
4.2. Sterylizacja
Części odciągacza naleŜy wysterylizować
przed kaŜdym uŜyciem w następujący
sposób:
• w sterylizatorze parowym NUK lub
• wygotowując je przez 5 minut
(zawsze naleŜy sprawdzić, czy w
garnku znajduje się wystarczająca
ilość wody)
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UWAGA!
Części odciągacza nie naleŜy nigdy
sterylizować
w
urządzeniu
wykorzystującym mikrofale ani za pomocą
preparatów
do
zimnej
sterylizacji,
poniewaŜ
moŜe
to
spowodować
uszkodzenie materiałów, z których są
wykonane.
WaŜne!
Po sterylizacji naleŜy zaczekać przed
ponownym uŜyciem odciągacza, aŜ
wszystkie części ostygną.
5. Przechowywanie pokarmu
JeŜeli odciągnięty pokarm nie będzie od
razu wykorzystany, naleŜy go przelać do
odpowiedniego pojemnika, zamknąć i
przechowywać w lodówce.
JeŜeli pokarm ma być przechowywany
dłuŜej niŜ 48 godzin, powinien zostać
natychmiast zamroŜony w odpowiednim
czystym i higienicznym pojemniku, np. w
pojemniku NUK na mleko matki.
Maksymalny
okres
przechowywania
wynosi 2 tygodnie w zamraŜalniku lub 6
miesięcy w zamraŜarce (-18°C).
Mleko moŜna odmrozić, umieszczając
pojemnik w lodówce bądź, jeśli jest
potrzebne szybko, w ciepłej wodzie.
Odciągniętego pokarmu nie naleŜy
odmraŜać w kuchence mikrofalowej ani w
gorącej wodzie, poniewaŜ powoduje to
niszczenie
cennych
składników
odŜywczych, jak równieŜ moŜe prowadzić
do uszkodzenia materiału, z którego
wykonany jest pojemnikiem. Przed
karmieniem naleŜy dobrze wstrząsnąć
pojemnik, aby oddzielony tłuszcz dobrze
wymieszał się z mlekiem.
Dokładniejsze
informacje
dotyczące
przechowywania pokarmu przez dłuŜszy
czas moŜna uzyskać u połoŜnej, lekarza,
farmaceuty lub w poradniach laktacyjnych.
6. Dane techniczne
Zakres temperatur:
- eksploatacja
od +4°C do +40°C
- przechowywanie od +4°C do +40°C
- sterylizacja
do 100°C

Wyrób medyczny klasy I zgodny z unijną
dyrektywą 93/42/EEC.
7. Utylizacja
JeŜeli odciągacz jest juŜ nieprzydatny,
naleŜy zutylizować poszczególne części
zgodnie z przepisami obowiązującymi w
danym kraju.
8. Gwarancja
Pod warunkiem ostroŜnego obchodzenia
się z urządzeniem i przestrzegania
instrukcji uŜytkowania producent udziela
24-miesięcznej gwarancji, licząc od
momentu nabycia urządzenia.
Producent zobowiązuje się do bezpłatnej
naprawy
urządzenia
w
przypadku
wykrycia
wad
materiałowych
lub
konstrukcyjnych po przesłaniu go opłaconą
przesyłką. W innym przypadku obowiązują
odpowiednie przepisy prawne.
Producent nie odpowiada za szkody
wynikające z nieprawidłowego uŜywania
urządzenia. W ciągu pierwszych 24
miesięcy od daty zakupu producent
uwzględnia uzasadnione reklamacje i
zobowiązuje się do usunięcia usterek bez
dodatkowych opłat.
Urządzenie naleŜy odesłać wraz z
wypełnioną niniejszą kartą gwarancyjną
lub innym dokumentem potwierdzającym
datę zakupu.
W przypadku braku dowodu zakupu
producent
automatycznie
wystawi
rachunek za naprawę, a urządzenie
zostanie
odesłane
za
zaliczeniem
pocztowym.
Karta gwarancyjna powinna zostać
wypełniona w chwili zakupu i naleŜy ją
przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Nie ma moŜliwości wystawienia duplikatu
zagubionej karty gwarancyjnej.
Na wypadek reklamacji naleŜy zachować
numer artykułu i adres dystrybutora.
art. nr: 10.252.068
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Dystrybutor w Polsce:
BABY LAND Dariusz Staniszewski
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7
04-028 Warszawa
tel.: (22) 810 30 54
tel.:(22) 773 36 76 (78, 79, 81)
fax.: (22) 810 41 15.
www.nuk.pl

Karta gwarancyjna:
Model:

Pieczątka sprzedawcy:

Data zakupu:

Kupujący:

