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حلمتنا المستديرة بثالث سرعات

الصم ام المزدوج الحاصل على براءة اختراع ،تسمح الحلمة المستديرة
بفضل نظاما
ّ
فع الة ومتواصلة على هواه ،وتقيه من التعب
بثالث سرعات لطفلك برضاعة ّ

رأس مستدير وصغير مناسب لفم طفلك لرضاعة مريحة

أخاديد شبه خفية وإنما مفيدة تمنع التصاق
جدران الحلمة لرضاعة متواصلة
مؤشرات • ،أو •• ،أو ••• يمكن وضعها تحت أنف طفلك
تشج ع طفلك على فتح فمه
قاعدة عريضة
ّ

صم ام مزدوج مضاد للمغص حاصل على براءة اختراع يسمح
ّ
للحد من خطر المغص ،والقيء
،بحركة الهواء الدائمة
ّ
وبلع الهواء

كيف يعمل نظام السرعات الثالث?

استخدام الدجاجة ذات الثالث سرعات

ّ
المؤش ر.
كي في السرعة في أثناء الرضاعة من خالل وضع
مهما اختلفت شهية طفلكّ ،
المناسب تحت أنف طفلك

عالمة على الشاي

افتتاح الحلوى

السرعة ١

السرعة ٢

السرعة ٣

اعثري على الدفق المالئم

ّ
تتوف ر الحلمة المستديرة بثالث سرعات من.
 في أربع سرعات دفق مختلفةDodie
بناء على عمر طفلك واحتياجات
ً

بطيء

متوسط السرعة

سريع للسوائل الثخينة

سريع

ﺔﻋﺎﺿﺮﻟﺍ ﺓﺭﻭﺭﺎﻗ
5
MIN

٤

٣

٢

١

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
.١ﻗﺒﻞ ﺃﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﺍﻏﻠﻲ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ،Dodieﻭﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺪﺓ  5ﺩﻗﺎﺋﻖ.
 .٢ﺍﻏﺴﻠﻲ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ
ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓُﺮﺷﺔ ﻧﺎﻋﻤﺔ ،ﺛﻢ ﺍﺷﻄﻔﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ.
 .٣ﻳﻤﻜﻦ ﻏﺴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ )ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ(.
 .٤ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ،ﻧﻈﻔﻲ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ .ﺍﻓﺤﺼﻲ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻭﻣﺪﺩﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ .ﺍﺭﻣﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻻ ﺗﻌﺮّﺿﻲ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﻁﺮﻔﻤﻟﺍ ﻦﻴﺨﺴﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ) ﻦﻴﺨﺴﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﺇ(
ﺇﺫﺍ ﺳﺨّﻨﺖِ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  ،Dodieﻭﺑﺨﺎﺻﺔ 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.

ﻢﻴﻘﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﺇ
ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ،ﺍﺗﺒﻌﻲ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺃﻃﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ. .ﺑﺪﻗﺔ .ﺍﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺗﺮﻙ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻟﻤﺪﺓ
ﻭﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺟﻴﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ
ﺻﻔّﻲ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.
ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻒ( ،ﺍﺗﺒﻌﻲ ﻧﺼﺎﺋﺢ
ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤُﺴﺘﻌﻤَﻞ ﺑﺪﻗﺔ.
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻵﻟﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺗﻌﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ،ﻓﻜﻜﻲ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

ﻚﻠﻔﻃ ﺔﻣﻼﺳﻭ ﺔﺤﺼﻟ :
ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ !
ﻗﻮﺍﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﺮّﺿﺔ ﻟﻠﻜﺴﺮ.
ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﻮﺍﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ Dodie
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ .ﺣﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺍﺣﻔﻈﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
)ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ،ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ،ﺃﻗﺮﺍﺹ ﻣﻨﻊ
ﺍﻟﺘﺴﺮّﺏ( ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﺇﻃﻼﻗًﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎﻳﺔ.
ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺭﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻣﻄﻮّﻝ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﺴﻮّﺱ
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺭﺿﺎﻋﺔ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ.
ﺗﺤﻘﻘﻲ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ
ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻟﻄﻔﻠﻚ.
ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ Dodie
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ  Dodieﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﻠﻤﺔ
ﻣﻊ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺸﺪّ.
ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻲ ﺣﻠﻤﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ 6
ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ.
المعلومات التي يتعين حفظها لالستخدام في المستقبل.
بناء على اختبار
يتقب لها 85 %من األطفال،
 لسرعتَ ي التدفق  2و 4بتكرار أكثر من  800مرة في كانون األول/ديسمبر  2018على  65طفالً من سن الوالدة حتى عامهم.1 IDM
ً
ّ
 BPSأو  BPAالثاني - .صور غير تعاقدية *-ﻥﻮﻧﺎﻘﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ  ** -جميع مكونات هذه الزجاجة مصنوعة من مواد ال تحتوي علىزجاجات األطفال البالستيكية المصنوعة في فرنسا***

