
 

 

 

 

A004607 KIINDE TWIST STARTER KIT 
NÁVOD K POUŽITÍ - Přečtěte si pozorně tyto pokyny a ponechte si je pro budoucí použití. 

• Pro zdraví a bezpečnost Vašeho dítěte: 

VAROVÁNÍ! Používejte produkt pouze pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičku jako dudlík. Časté a 

dlouhodobé sání tekutin může způsobit vznik zubního kazu. Vždy zkontrolujte teplotu jídla před podáváním dítěti. 

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek VŽDY používejte pod dozorem dospělé osoby. Sáčky Twist Pouch™ nevkládejte do 

mikrovlnné trouby, páry ani je nevyvařujte. 

• Před prvním použitím všechny savičky po dobu 5 minut vyvařte. 

• UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili nebezpečí udušení, pravidelně kontrolujte strukturu saviček tak, že je vytáhnete do 

stran, zvláště má-li dítě již zoubky. Nikdy v savičkách nezvětšujte dírky. 

• Během používání výrobku dbejte na to, aby s ním dítě neupadlo nebo jej rozmontovalo; mohlo by to představovat 

nebezpečí pro dítě. Zubní kaz se u malých dětí může objevit i v případě, že mu dáváte neslazené tekutiny. To může 

nastat v případě, kdy dítě používá láhev po dlouhou dobu během dne, a zejména v noci, kdy se snižuje tok slin anebo je 

savička používána jako dudlík. Ohřev v mikrovlnné troubě může způsobit nerovnoměrnou teplotu pokrmu. 

• Před každým použitím zkontrolujte strukturu savičky, tím, že ji vytáhnete do všech směrů. Zjistíte-li jakékoliv známky 

poškození, savičku dále nepoužívejte. Nevystavujte savičky přímému slunečnímu světlu ani teplu, ani je nenechávejte v 

dezinfekčním přípravku (sterilizačním roztoku) déle, než je doporučeno, mohlo by to savičku oslabit. Před prvním 

použitím vložte savičku do vroucí vody na dobu 5 minut, abyste odstranili veškerý zbytkový materiál, který je na savičce 

přítomen. Před každým dalším použitím savičku pečlivě vyčistěte, abyste zajistili hygienické používání. 

• ČIŠTĚNÍ (savičky, adaptéry, pouzdra, láhve a kartáčky): každý kus myjte odděleně. Můžete mýt v horním koši v myčce 

na nádobí nebo ručně pomocí teplé, mýdlové vodě. Pomocí kartáčku vyčistěte důkladně i vnitřek saviček. 

• UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se příliš silnému tlaku štětce na vnitřní stěnu savičky, mohlo by to způsobit roztržení savičky. 

• Sáčky jsou předsterilizovány a před použitím je není třeba mýt. Sáčky jsou určeny pouze pro jedno použití. 

•  Na výrobky řady Kiinde NELZE uplatnit DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU Babymoov. 

 

1. ODSÁTÍ MLÉKA DO SÁČKŮ 

•  Nasaďte nástavec Vaší odsávačky na závitový adaptér. (Odsávačka není 

součástí této sady). 

•  Zasuňte sáček Twist Pouch™ do spodní části adaptéru. 

•  Odsátím mléka sáčky naplňte.  

•  Nepoužíváte-li tento způsob naplnění sáčků, můžete k podržení sáčku využít  

láhev Kiinde Squeeze™. Pokyny naleznete v kroku 4. 

•  Důležité: Pokud vznikne problém se sáním, je zapotřebí vyměnit ventil. 

 

 

 

Sáčky Twist Pouch™ můžete také naplnit přímo z lahvičky. 

 

 

2. SKLADOVÁNÍ SÁČKŮ 

• Pečlivě zašroubujte víčko (ponechte v sáčku malý volný prostor). 

• Označte sáček a víčko pomocí smývatelného pera.  

Důležité: Pro popisování doporučujeme rozšířit spodní část sáčku. 

 

 

• Naplněné sáčky skladujte v mrazničce v praktickém organizéru Kiinde Keeper™. 

 

 

3. ROZMRAZOVÁNÍ A OHŘEV SÁČKŮ 

• Pro bezpečné, snadné a rychlé rozmrazování a ohřívání  

doporučujeme používat ohřívač Kiinde Kozii™. 

 

 

Sáčky Twist Pouch™ v žádném případě nepoužívejte v mikrovlnné troubě.   

Sáčky Twist Pouch™ nedávejte do páry ani do vroucí vody. 

 

 

Pro rozmrazení a ohřátí mateřského mléka v sáčcích Twist Pouch™ je také vhodná 

teplá tekoucí voda. 

 
 

4. KRMENÍ 
• Zasuňte uzavřený sáček Twist Pouch™ 

do krmící láhve Kiinde Squeeze™. 

• Teprve až poté odšroubujte víčko sáčku. 
 

 

• Před tím, než nasadíte savičku, vytlačte ze sáčku vzduch. 
• Po nasazení savičky, stiskněte její špičku, čímž vytlačíte další přebytečný vzduch. 

• Umístěte láhev na rovný povrch a zatlačte savičku Active Latch™ směrem dolů.  

• Až nyní sejměte kryt savičky a vytlačte všechen zbytkový vzduch. 

• Můžete začít krmit. Otočte láhev dnem vzhůru, abyste zabránili přísunu vzduchu.  

• Savičky Active Latch™ byly vyvinuty pro podporu přirozeného krmení podobného 

mateřskému kojení. 

 

Doporučení: Vzduch vytlačte ještě před nasazením savičky. 

Doporučení: Během krmení jemně stiskněte sáček, čímž můžete regulovat průtok. 

 

 

 

• Dáváte-li přednost krmení savičkou jiné značky, můžete tak učinit za pomocí adaptérů Twist™. 

• Po skončení krmení sejměte savičku tahem nahoru. Sáček vyjměte opatrně ze základny.  

• Všechny části pečlivě vyčistěte. K vyčištění vnitřku savičky použijte kartáček Kiinde™. 

• Upozornění: Sáčky Twist Pouch™ jsou určeny jen pro jedno použití. Po použití sáček s víčkem  

zlikvidujte vyhozením do tříděného odpadu (směsné plasty kategorie 7). 

Všechny součásti uchovávejte mimo dosah dětí. 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, ČR, www.andys.cz 

nástavec 

adaptér 


