
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

5
MIN

1. Przed pierwszym użyciem, wygotować butelkę, smoczek i akcesoria Dodie przez 5 
minut.
2. Myć butelkę wyłącznie delikatnym mydłem lub płynem do mycia naczyń, przy użyciu 
miękkiej szczotki a następnie opłukać przed każdym użyciem.
3. Wszystkie części można myć w zmywarce (w górnej części).   
4. Przed każdym użyciem, umyć smoczek ręcznie. Sprawdzić stan smoczka, pociągając nim 
we wszystkie strony. Wyrzucić po zauważeniu pierwszych oznak zużycia lub zniszczenia. 
Nie wystawiać smoczka bezpośrednio na działanie słońca lub wysokich temperatur.

- W przypadku zimnej sterylizacji, przestrzegać podanych 
zaleceń. Pamiętać, aby nie pozostawać smoczka w 
roztworze sterylizującym dłużej niż podano. Dobrze 
wysuszyć butelkę i smoczek przed przygotowaniem 
posiłku.
- W przypadku gorącej sterylizacji (para lub kuchenka 
mikrofalowa), przestrzegać instrukcji obsługi używanego 
urządzenia.
- Przed każdym myciem w zmywarce i/lub gorącą 
sterylizacją, całkowicie rozkręcić butelkę.

- Zawsze używać wyrobu pod nadzorem 
dorosłych.
- Nigdy nie używać smoczkow na butelki jako 
smoczkow do uspokajania.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynow może 
powodować prochnicę.
- Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu 
przed karmieniem.
- Butelka szklana może ulec stłuczeniu.
- Nieużywane części przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucić przy pierwszych oznakach 
uszkodzenia lub zużycia.
- Nigdy nie przypinać do sznurkow, wstążek, 
koronek ani luźnych części ubranka. Dziecko 
może się udusić.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STERYLIZACJI

ZALECENIA DOTYCZĄCE PODGRZEWANIA
(NIE PRZEGRZEWAĆ)

DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO 
DZIECKA : OSTRZEŻENIE !
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- W przypadku podgrzewania butelki Dodie, w 
szczególności w kuchence mikrofalowej, postawić 
otwartą i napełnioną butelkę w pozycji pionowej.
- Uwaga: Przed rozpoczęciem karmienia dziecka, 
dobrze wstrząsnąć podgrzanym pokarmem, 
aby rozprowadzić ciepło, a następnie sprawdzić 
temperaturę. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej 
może spowodować miejscowo wysoką temperaturę.
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ZAPOBIEGA 
KOLCE

1. Akceptowany przez 85% dzieci – przepływ z prędkością 2 i 4 został przetestowany ponad 800 razy przez IDM w grudniu 2018 roku na 65 dzieciach w wieku od urodzenia do 
24 miesięcy życia. - Zdjęcia pozaumowne -* Zgodne z normą - ** Wszystkie składniki tej butelki są wykonane z materiałów, które nie zawierają bisfenolu A ani bisfenolu A. - 
*** Plastikowe butelki dla niemowląt wyprodukowane we Francji

MADE IN  
FRANCE***

poleca ten smoczekNA 

MATEK

Dzięki opatentowanemu systemowi podwójnych zaworów zapobiegających kolce, 
smoczek Dodie z okrągłą końcówką z 3 prędkościami pozwala dziecku skutecznie i 

nieprzerwanie ssać we własnym tempie, bez zmęczenia.

W zależności od tego, czy Twoje dziecko ma apetyt małego ptaszka, czy też
 jest prawdziwym małym żarłokiem, możesz dostosować prędkość podczas 

karmienia, umieszczając odpowiednie oznakowanie pod nosem dziecka.

Smoczek Dodie z okrągłą końcówką i z 3 prędkościami umożliwia ustawienie 4 
różnych prędkości przepływu, w zależności od wieku i potrzeb Twojego dziecka.

SMOCZEK Z OKRĄGŁĄ KOŃCÓWKĄ 
Z 3 PRĘDKOŚCIAMI

JAK DZIAŁA SYSTEM Z 3 PRĘDKOŚCIAMI?

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIĄ PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU

Śliczna okrągła końcówka doskonale pasuje 
do ust dziecka, zapewniając wygodne 
karmienie
Dyskretne, ale użyteczne prążki zapobiegają 
sklejaniu się ścianek, zapewniając możliwość 
ciągłego karmienia

Szeroka podstawa, zachęcająca do 
otwierania ust

Oznakowania •, •• lub ••• do umieszczenia 
pod nosem dziecka.

Podwójny, opatentowany zawór 
zapobiegający kolce, który zapewnia 
regularną cyrkulację powietrza w celu 
zmniejszenia ryzyka kolki, ulewania pokarmu 
i aerofagii

Punkty 
orientacyjne 
na smoczku
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Otwarcie 
smoczka

Prędkość 1 Prędkość 2 Prędkość 3

Informacje, które należy zachować do wykorzystania w przyszłości.


