לפני הכנסת המנגנו לבקבוק יש לוודא כי החת
שבמנגנו לא סתו.
ביציאה מהבית יש לסגור את המכסה ולהקפיד
שהפטמה ישרה למניעת נזילות.

לבריאות ובטיחות תינוק -אזהרה!
יש לשמור את כל הרכיבי הנתיקי מחו
להשגת של ילדי .יש להשתמש רק בהשגחת
מבוגר .אי לעשות שימוש בפטמת הזנה כמוצ או
כנשכ .יניקה ממושכת של נוזלי תגרו לבלאי
בשיניי .תמיד יש לבדוק את טמפרטורת האוכל
לפני ההזנה .יש להיזהר מחימו במיקרוגל מחשש
לחימו לא אחיד העלול לגרו לכוויות.

פטמות בקבוקי Bfree

נית להשתמש בבקבוקי  Bfree freedomע
פטמות  Bfree freedomבלבד .התאמת פטמה הינה
אישית ומשתנה בי תינוק לתינוק .ההתאמה נעשית
על פי סוג המזו ,גיל התינוק וקצב התפתחותו.

גיל מומלץ

 +3חודשי

 +6חודשי

 +6חודשי

PH

הוכח
מחקרית

פטמה
רב-שלבית

קצב זרימה

בינוני

מהיר

מזו סמי

PVC
F

אי להשאיר את הבקבוק והפטמה חשופי
לשמש.

גיל מומלץ

+0

חודשי

+3

חודשי

+6

חודשי

+6

חודשי

EE

אי למזוג נוזל רותח לתו הבקבוק.
אי לחשו את הבקבוק והפטמה לאש גלויה.

קצב זרימה

איטי

בינוני

מהיר

ALATES FR
TH

אי להשתמש בבקבוק  Bfreeללא המנגנו.
בעת חימו הבקבוק יש להוריד את ההברגה
העליונה והפטמה ממנו ,אי לחמ בקבוק סגור
ע כל חלקיו.

שלב

1

2

3

4
מזו סמי

מחלק מנות חכם
עיצוב ארגונומי וחכ  -ע פתיחה ונעילה ביד אחת,
אטימה מלאה בי התאי ותאי מעוגלי לניקוי קל.

EE
FR

הוראות לשימוש נכו בבקבוק
לפני השימוש הראשוני יש לשטו היטב ולעקר
את כל חלקי הבקבוק במי רותחי בסיר,
בסטריליזטור למיקרוגל או סטריליזטור חשמלי.

מגוון הפטמות של Bfree

מוצרים נוספים של Bfree
מחלק מנות click 'n go

BP
A

E
RE

עוזר למנוע
דלקות
אוזניים

הוראות שימוש לבקבוקי
Bfree freedom

הפטמה הרב שלבית משלבת את פתח היניקה של פטמות
 4-2בפטמה אחת .גודל פתח היניקה נקבע על פי מיקו
הסימו מול אפו של התינוק )ראו טבלה לעיל(.

הוראות שימוש וטיפול בפטמה

יש להקפיד להשתמש רק בפטמות של .Bfree freedom
לפני כל שימוש יש לוודא כי הפטמה נקייה ושלמה.
לאחר הרכבת הבקבוק ,יש למשו את הפטמה לכל
הכיווני ולוודא שהיא לא יוצאת מבסיס ההברגה
העליונה.
לפני השימוש הראשוני יש לשטו היטב ולעקר
את הפטמה ואת כל חלקי הבקבוק.
לאחר כל שימוש יש לשטו את הפטמה ביסודיות
באמצעות המברשת לניקוי פטמה של .Bfree
אי להשתמש באביזרי ניקוי חדי או גסי.
יש לאחס את הפטמות במיכל יבש וסגור.
יש לבדוק את הפטמה לעיתי קרובות ולסלקה
כאשר היא בלויה )כל שלושה חודשי בער(.
אי להפו את הפטמה.
אי לנקב או להגדיל את חור הפטמה.
אי להשאיר את הפטמה במכשיר החיטוי מעבר
לזמ הדרוש ,על מנת לא להחלישה.
פטמות עשויות גומי עלולות לגרו לתגובה אלרגית.

נבדק והוכח

בבקבוקי  Bfree freedomמנגנו iComfortTM
ייחודי המווסת את הוואקו הנוצר בבקבוק
במהל השתייה.

AM
ואקום גבוה

N

הוכח
מחקרית

סט מברשות twister

לנקות בשניות  -ללא שריטות
סט המברשות  twisterע הידית המסתובבת משלב
נוחות ע ניקוי יעיל ויסודי ,ללא שריטות.
מברשת ייחודית לבקבוק
מברשת הבקבוק בנויה מ 2-שכבות שונות של ספוג המגיעות
עד לדפנות הבקבוק ומאפשרות להסיר את הלכלו ביסודיות
ויעילות מבלי לשרוט אותו .הידית מסתובבת ˚ 360ומאפשרת
ניקוי קל ונוח יותר.

מברשת ייחודית לפטמה
מברשת הפטמה מעוצבת בהתא למבנה הפטמה
ומאפשרת ניקוי יסודי שלה עד הקצה.

TT
ואקום נמוך

מחקר השוואתי אשר בח את פעולת מנגנו הiComfortTM -
של  Bfreeאל מול בקבוקי מתחרי הוכיח כי
ב Bfree -רמת הואקו היא הנמוכה ביותר ולכ התינוק
יכול לשתות בקלות ובנוחות ,ללא מאמ מיותר.

המשווק :ס.מ.ל .הצלחה בע"מ .ת.ד ,48258 .תל אביב 6148201
שירות לקוחות1-700-727-999 :
www.bfreebaby.co.il
01 16

RLMC100HHH00

יש לשמור את ההוראות לשימוש חוזר .בעלו זה תוכלו
למצוא טיפי ועצות על שימוש טוב יותר בבקבוק שלכ.

הוראות שימוש
יש לקרוא בעיו את ההוראות

 .4הניחו את המנגנו בתו ההברגה התחתונה.
ודאו שהמנגנו מוצמד לדופ ההברגה התחתונה
בכל היקפה.

 .1חלקי הבקבוק:
חת במנגנו

.9

בהכנת תחלי חלב
בבקבוק ,יש לערבב את
המי והאבקה בעדינות
בתנועות סיבוביות או
בעזרת כפית כשהבקבוק
פתוח .אין לנער את
הבקבוק.

מכסה

 .13לאחר שניקית היטב את הבקבוק מומל
לחטאו באחת הדרכי הבאות:
 .1חיטוי במי רותחי:
• הרתיחו מים בסיר.
• הורידו את הסיר מהאש.
• הניחו לבקבוקים לצוף בסיר במשך  5דקות
מבלי שה יגעו בדפנות הסיר.

פטמה
הברגה עליונה

 .5ודאו שהחת במנגנו פתוח,
ע"י מעיכה קלה.

בקבוק

 .6הבריגו את הבקבוק להברגה
התחתונה ע המנגנו.
אל תהדקו את ההברגה בחוזקה!

מנגנו סיליקו
הברגה תחתונה
 .2לפני השימוש הראשו ,שטפו את כל החלקי
במי סבו .לאחר מכ ,עקרו את כל החלקי בסיר
לפי המצוי בסעי  .13אי להשתמש בשמני או
דלקי שוני לניקוי וחיטוי הבקבוק או הפטמה.

 .10כאמצעי זהירות מומל לטפט
מספר טיפות על גב היד ולוודא
את חו המזו.

 .7מזגו את הנוזל לבקבוק
וחממו ל . 37°c -יש לערבב
את תחלי החלב בהתא
להוראות היצר .אי למזוג
נוזל רותח לתו הבקבוק.
בזמ חימו ,יש
לחמ את הבקבוק
פתוח ,ללא ההברגה
העליונה והפטמה
)כמו בציור(.

 .11אחזו בבקבוק והאכילו את
התינוק בתנוחה הנכונה
)לפי האיור(.
אל תשאירו את תינוקכ
ע הבקבוק ללא השגחת
מבוגר.

מומל לא לחמ את המזו במיקרוגל מחשש לחימו
לא אחיד העלול לגרו לכוויות .כל נוזל שחומ
במיקרוגל יש לערבב היטב לפני הגשה.

 .8חברו את הפטמה להברגה העליונה
במשיכה קלה והבריגו על הבקבוק.

 .3ודאו כי הידיי נקיות לפני
הרכבת חלקי הבקבוק.

 .12לאחר האכלה ,יש לנקות את הבקבוק וחלקיו
במי סבו חמי או במדיח כלי )בתא העליו
בלבד( .אי לנקות את הבקבוק וחלקיו
בדטרגנטי כגו אקונומיקה ,העלולי לפגוע
בבקבוק וחלקיו.

 .2סטריליזציה במיקרו :נקו היטב את הבקבוקי
משאריות מזו ושומ ובצעו סטריליזציה
בהתא להוראות היצר .לאחר הניקוי יש
לייבש את חלקי הבקבוק כאשר ה מופרדי.

