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 نصائح االستعمال وتحذيرات االستخدام
١.قبل أول استعمال، اغلي قارورة الرضاعة Dodie، وحلمة الرضاعة

  واإلكسسوارات لمدة 5 دقائق.
٢. اغسلي قارورة الرضاعة بالصابون فقط أو بواسطة سائل تنظيف

  لطيف بواسطة فُرشة ناعمة، ثم اشطفيها قبل كل استعمال.
٣. يمكن غسل كل القطع في غسالة األطباق (في السلة العلوية).

٤. قبل كل استعمال، نظفي حلمة الرضاعة باليد. افحصي حلمة الرضاعة
 ومدديها في كل االتجاهات. ارميها عند ظهور أولى عالمات البلي

 أو الهشاشة عليها. ال تعرّضي حلمة الرضاعة ألشعة الشمس أو الحرارة
 المباشرة.

إذا سخّنتِ قارورة الرضاعة Dodie، وبخاصة في فرن
 المايكروويف ضعيها في وضع مستقيم، على أن تكون

مفتوحة وممتلئة.
تنبيه: قبل إطعام طفلك، تذكري رجّ الطعام المسخّن

لتوزيع الحرارة ومن ثم فحص درجة حرارة الطعام.
قد يؤدي تسخين قارورة الرضاعة في المايكروويف 

    إلى توليد در درجات حرارة موضعية عالية.

طرفملا نيخستلا مدع( نيخستلا تاداشرإ)

ميقعتلا تاداشرإ

كلفط ةمالسو ةحصل :
تاريذحت !

١ ٢

  للتعقيم على البارد، اتبعي نصائح االستعمال
 لمدة أطول من الوقت المشار إليه. .بدقة. احرصي على عدم

 ترك حلمة الرضاعة في محلول التعقيم
 الرضاعة وحلمة الرضاعة جيدًا من الماء قبل إعداد قارورة

 صفّي قارورة
  الرضاعة.

 على الساخن (على البخار أو في المايكروويف)، اتبعي نصائح
 للتعقيم

 نشرة الجهاز المُستعمَل بدقة.
 بالكامل.  تنظيف في اآللة و/أو تعقيم على الساخن، فككي قارورة

 قبل كل الرضاعة
 بالكامل.  تنظيف في اآللة و/أو تعقيم على الساخن، فككي قارورة

 قبل كل الرضاعة

٣ ٤

   لسرعَتي التدفق 2 و4 بتكرار أكثر من 800 مرة في كانون األول/ديسمبر 2018 على 65 طفًال من سن الوالدة حتى عامهم الثاني. - صورIDM  1. يتقّبلها 85 % من األطفال، بناًء على اختبار
 -BPS أو BPA غير تعاقدية -*نوناقلل ًاقفو - ** جميع مكونات هذه الزجاجة مصنوعة من مواد ال تحتوي على

زجاجات األطفال البالستيكية المصنوعة في فرنسا***

المعلومات التي يتعين حفظها لالستخدام في المستقبل.

 ةداضم
صغملل

MADE IN  
FRANCE***

%

 قوارير الرضاعة الزجاجية معرّضة للكسر.
Dodie الرضاعة المطاطية غير مناسبة لقوارير الرضاعة 

 تحت إشراف شخص بالغ .حلمات
يجب استعمال هذا المنتج

 احفظي كل العناصر غير المستعملة
(الحلقة، الغطاء، أقراص منع

 التسرّب) بعيدًا عن متناول األطفال.
ال تستعملي حلمة الرضاعة

إطالقًا بمثابة لهاية.
قد تؤدي رضاعة السائل في شكل
مستمر ومطوّل إلى ظهور تسوّس

 وذلك حتى عند رضاعة سوائل خالية من السكر.
 لطفلك. تحققي دائمًا من درجة حرارة الطعام قبل

إعطاء قارورة الرضاعة
Dodie يجب استعمال حلمة الرضاعة  

مع قارورة الرضاعة Dodie ذات العنق المناسب لحلمة
الرضاعة وتثبيتها بواسطة حلقة الشدّ.

 استبدلي حلمة الرضاعة على األقل مرة كل 6
أسابيع من باب النظافة  والسالمة.


