NVT-1290
Duální odsávačka
mléka Materno Duo

Děkujeme, že jste si vybrali Nuvita 1290 Duální odsávačku mléka Materno Duo. Kojení je
s touto odsávačkou snadnější, což umožňuje maminkám jako jste Vy, dát miminku to
nejlepší přírodní jídlo.
Tato duální odsávačka má bezkonkurenční vlastnosti v porovnání s jinými elektrickými
duálními odsávačkami na našem trhu. Je snadné ji sestavit a jednoduchá tlačítka a LCD
displej usnadňují její používání.
Dvou fázový systém: Stimulace a sání
Devíti stupňové nastavení síly sání pro perfektně pohodlné odsávání
Možnost dvojího odsávání: odsávání jednoho prsu nebo obou zaráz
Tichý a pohodlný provoz v klidném prostředí.
Unikátní možnost nastavení odsávání zvlášť z levého, zvlášť z pravého nebo z obou prsou
zároveň. Sílu sání můžete nastavit zvlášť pro levé i pro pravé prso, dle Vašich potřeb.
Uzavřený systém, zabraňující zpětnému toku mléka, zabraňuje mísení vzduchu s mlékem a
zároveň zachovává čistotu mléka.
K čemu slouží odsávačka.
Tato odsávačka pomáhá zmírňovat zduření, a předchází bolestivým stavům v případě, že jsou
prsa plná, což může zabraňovat kojení dítěte.
Tato odsávačka je užitečná v případě, kdy dítě není schopné se správně přisát, nebo není
schopné sát mléko, aby se předešlo ztrátě laktace, díky pravidelné stimulaci.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních informací může vest k nebezpečí při užívání
odsávačky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej z elektrické sítě.
Nenechávejte odsávačku bez dozoru, když je zapojena do zdroje napájení.
Udržujte elektrické části suché a neponořujte je do vody.
Nedotýkejte se elektrického zařízení, pokud spadne do vody.
Pokud odsávačku nepoužíváte, vypněte ji a odpojte ze sítě.
Varování
Při užívání odsávačky za přítomnosti dítěte je nutný stálý dohled.
Používejte tuto odsávačku pouze k určenému použití, jak je popsáno v této příručce.
Neumisťujte odsávačku do blízkosti přístrojů, které vytvářejí silné magnetické pole.
Nevystavujte odsávačku přímému slunečnímu záření.

OBSAH BALENÍ

1.) Kryt silikonové masážní vložky x 2
2.) Silikonová masážní vložka x 2
3.) Prsní nástavec x 2
4.) Silikonová membrána x 2
5.) Víčko x 2
6.) Tělo odsávačky x 2
7.) Membrána ventilu x 2
8.) Ventil x 2
9.) 120ml láhev se širokým hrdlem x 2
10.) Stojánek na láhev x 2
11.) Podložka membrány x 2

12.) Víčko x 2
13.) Adaptér pro lahvičku x 2
14.) Hadičky x 2
15.) Napojení hadiček x 4
16.) Motorová jednotka x 1
Tlačítka na motorové jednotce (zprava): Zapnutí/vypnutí (A), Snižování intenzity sání (B), Zvyšování
intenzity sání (C), Tlačítko přepínání funkcí stimulace/sání (D), Volba odsávání – levý prs, pravý prs,
duální odsávání (E)
17.) AC/DC adaptér x 1
18.) Savička x 2
19.) Zajišťovací kroužek x 2
20.) Víčko savičky x 2
21.) Praktická taštička na přenášení odsávačky x 1

PŘÍPRAVA NA ODSÁVÁNÍ
Varování
POUŽÍVEJTE POUZE NAPÁJECÍ ADAPTÉR DODÁVANÝ SPOLEČNĚ S ODSÁVAČKOU.
UJISTĚTE SE, ŽE JE ADAPTÉR KOMPATIBILNÍ SE ZDROJEM NAPĚTÍ.
Následující části, které jsou v přímém styku s mateřským mlékem, je třeba před použitím
vyčistit a sterilizovat. Mezi tyto části patří: silikonová masážní vložka, silikonové membrány,
lahvička, tělo odsávačky, membrány ventilu, ventily, víčko na lahev, adapter na lahvičku.
Montáž silikonové masážní vložky a těla odsávačky – Nasaďte silikonovou masážní vložku na
prsní nástavec a ten pomalu a pevně nasuňte na tělo odsávačky.
Montáž silikonové membrány – Vložte silikonovou membránu do těla odsávačky tak, aby
nedocházelo k úniku vzduchu.
Montáž membrány ventilu – Připojte membránu ventilu na ventil. Membrána by měla doléhat,
aby nedošlo k úniku vzduchu. Nasaďte ventil do těla odsávačky.
Montáž lahve a stojanu na lahve – Připojte lahvičku do konektoru na lahvičku a poté ji položte
do stojanu na lahve.
Připojení
Motorová jednotka a sací jednotka – hadičky mají 2 konce, na každém z nich je konektor.
Připojte konektor k víčku a na druhé straně do motorové jednotky. Ujistěte se, že jsou hadičky
pevně nasazené, abyste zabránili úniku vzduchu.
Motorová jednotka a AC/DC adapter – připojte adapter do motorové jednotky odsávačky a
adapter zapojte do elektrické zásuvky. Okamžitě se rozsvítí LCD displej odsávačky, což
znamená, že je přístroj v pohotovostním režimu.

STIMULACE A ODSÁVÁNÍ
Umístěte prsní nástavec na prsa, tak aby bradavka směřovala do středu prsního nástavce.
Připojte motorovou jednotku k napájecímu zdroji a zapněte jej pomocí tlačítka A. Spustí se 30
minutový časový spínač a odsávačka spustí stimulační mód na úrovni 1 na levém i pravém
prsu současně. Tento krok bude pokračovat po dobu dvou minut, poté bude zahájena fáze
odsávání na úrovni 3 (přednastaveno z výroby)
Pokud začne mléko vytékat dříve, přepněte mezi fázemi stimulace a odsávání.
Ujistěte se, že mléko teče do lahvičky správně.
Stiskněte tlačítko D, které vám umožní přepínat mezi fází stimulace a odsávání. Úprava
intenzity odsávání je možná v každé fázi odsávání. Komfort odsávání: Použijte + tlačítko pro
zvýšení podtlaku, dokud nebude podtlak lehce nepříjemný. Pro snížení intenzity stiskněte
tlačítko -.
Stiskněte tlačítko E pro zvolení, z kterého prsu chcete odsávat (levé, pravé, obě).
Při odsávání si můžete individuálně nastavit sílu sání pro každé prso zvlášť. Zvolte tlačítkem D
levý prs, a nastavte intenzitu odsávání pomocí tlačítek B a C a přepněte pomocí tlačítka D na
pravý prs a opět nastavte intenzitu, při opětovném stisknutí tlačítka D spustíte duální odsávání,
zůstanou však uchované hodnoty, které byly nastaveny pro každé prso.
SKLADOVÁNÍ A ROZMRAZOVÁNÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA
Mateřské mléko byste měli správně skladovat a rozmrazovat. Jde o jediný způsob, jak uchovat
všechny důležité živiny a minimalizovat kontaminaci bakteriemi. Nuvita Baby doporučuje
postupovat podle následujících pokynů pro uchovávání a rozmrazování mateřského mléka pro
uchování zdraví dítěte.
Tipy pro zmrazení a rozmrazení mateřského mléka:
Nikdy nenaplňujte láhve nebo sáčky nad jejich maximální obsah, aby byl prostor pro případné
rozpínání.
Označte láhev a sáček s datem, kdy bylo mléko odsáté.
Uchovávejte mléko v dolní zadní části chladničky, kde je teplota nejnižší.
Pro zachování složek mateřské mléko rozmrazte ponecháním přes noc v lednici (v případě, že
bylo v mrazáku) . Případně lze podržet lahev nebo sáček pod proudem teplé vody
(max. 37 °C) Buďte opatrní, aby nedošlo k popálení.
Lahvičku nebo sáček jemně protřepte, aby došlo ke vmísení oddělených tuků
Nerozmrazujte zmrazené mateřské mléko v mikrovlnné troubě.
Rozmrazte mateřské mléko na max. 37 stupních Celsia, aby nedošlo ke ztrátě živin.
ČIŠTĚNÍ
Než začnete používat elektrickou odsávačku Materno Dual, tak ji demontujte, umyjte a
sterilizujte všechny části. Nesterilizujte hadičky a jejich napojení.
Vlhké části mohou ovlivnit provoz odsávačky Materno Dual. Před použitím se ujistěte, že jsou
všechny díly suché.
Před každým použitím:
Důkladně si umyjte ruce mýdlem a teplou vodou před jakoukoli manipulací s odsávačkou nebo
jejími částmi.

Ujistěte se, že v hadičkách není voda. Nepoužívejte odsávačku, pokud je v hadičkách viditelná
nějaká kapalina.
Obecné pokyny pro čištění:
Odpojte hadičky z napojení hadiček. Při běžných podmínkách by měla membrána zabránit
zpětnému toku mléka. Není třeba tyto části mýt. V případě, že zaznamenáte nějaké kapaliny
uvnitř trubiček, následujte a důkladně dodržujte pokyny pro čištění hadiček.
Všechny části odsávačky Materno Dual mohou být čištěny v horní části myčky nebo ručně
omyty v horké vodě.
Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Oplachujte horkou čistou vodou.
Základnu Materno Dual čistěte pomocí vlhkého hadříku, buď pouze vodou nebo vodou s
jemným mýdlem.
Pokyny pro čištění hadiček:
Utřete hadičky z vnější strany vlhkým hadříkem. Chraňte hadičky před vniknutím vody nebo
jiných tekutin dovnitř.
Pokud je uvnitř hadiček nějaká tekutina, vypláchněte hadičku čistou horkou vodou. Před
použitím zavěste a osušte na vzduchu. Nevkládejte to hadiček žádné předměty.
Poznámka: Před každým použitím vizuálně zkontrolujte jednotlivé části pro případ prasklin,
dírek, uvolnění, a změny barev, protože mohou ovlivnit účinnost a funkčnost Materno Dual
odsávačky. Pokud je poškození zřejmé, přestaňte odsávačku používat. Poškozené části
okamžitě vyměňte.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Pokud je sání velmi slabé, nebo žádné
Zkontrolujte, jestli jsou všechny části napojeny ve všech spojovacích bodech.
Zkontrolujte membránu ventilu, pokud je správně uchycena na ventilu.
Během odsávání držte prsní nástavec, nikoli konektor nebo láhev.
Zkontrolujte, zda je prsní nástavec správně přiložen k prsu po celém svém
obvodu (správně těsní).
V hadičkách nesmí být žádná voda.
Všechny komponenty musí být zcela suché
Jestliže odsávačka navlhne
Odpojte síťový adaptér z el. zásuvky.
Vypněte odsávačku.
Neobracejte odsávačku vzhůru nohama. Ovládací panel musí být
otočený nahoru.
Uložte odsávačku na 24 hodin na suché a teplé místo.
Pokud se odsávačka nezapne
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správě napojen k odsávačce.
Zkontrolujte, zda je zásuvka v provozu
Obraťte se na svého prodejce nebo na obchod, kde jste odsávačku koupili.

