Fopspenen

NL
Reiniging
Zorg voor een schoon oppervlak en schone handen. Plaats het product voor het eerste
gebruik gedurende vijf minuten in water dan gekookt heeft, laat het vervolgens afkoelen en
knijp het overtollige water uit de fopspeen. Reinig het product voor elk gebruik in heet water
met zeep en spoel goed af, of reinig in een vaatwasser (alleen bovenste rek). Veilig voor
gebruik in een elektrische sterilisator of water wat gekookt heeft.
WAARSCHUWING
voor de veiligheid
van je kindje!
Inspecteer het product zorgvuldig voor elk gebruik. Kneed de fopspeen in alle richtingen. Gooi het
product weg bij de eerste tekenen van beschadiging of achteruitgang. Gebruik alleen de speciale
houders voor fopspeen die zijn getest volgens EN 12586. Bevestig een fopspeen nooit aan een
bandje of koord, omdat je kind erin verstrikt kan raken. Test regelmatig de sterkte van de
fopspeen door aan het bolle gedeelte te trekken, om mogelijk verstikkingsgevaar te voorkomen.
Controleer dit zorgvuldig voor en na elk gebruik, vooral wanneer je kind tandjes krijgt, en gooi
de speen/tuit onmiddellijk weg als je tekenen van slijtage of beschadiging constateert, zoals
barstjes of scheurtjes. Kleine stukjes kunnen per ongeluk worden ingeademd en ernstig letsel
veroorzaken. Als de fopspeen in de mond blijft steken, RAAK DAN NIET IN PANIEK: de
fopspeen kan niet worden ingeslikt. Het product is zo ontworpen dat dit niet mogelijk is.
Verwijder de fopspeen voorzichtig uit de mond, zo zacht mogelijk. Laat je kind niet alleen met
een fopspeen. Stel een fopspeen niet bloot aan direct zonlicht of aan een warmtebron dichtbij,
en laat het product niet langer dan aanbevolen weken in een sterilisatieoplossing, omdat dit
het materiaal kan aantasten. Doop de speen/tuit nooit in zoete stoffen of medicijnen, omdat
dit kan leiden tot tandbederf. Vervang de fopspeen na een gebruiksduur van één tot twee
maanden, om redenen van gezondheid en hygiëne. Houd de afneembare bescherming van
de speen/tuit buiten bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

