
(БГ) Задължително за четене! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ! 

За здравето и безопасността на Вашето дете!

Моля, запазете продукта и опаковката. Моля, следвайте инструкциите!

Този продукт отговаря на изискванията по Стандарт EN 14350. Стандарт EN 14350: Изделия, предназначени за употреба от деца и тяхното отглеждане – 
Приспособления за пиене на течности.

Безопасността на Вашето бебе и Вашата безопасност са приоритет за нас, поради което Ви предоставяме детайлна информация за безопастна употреба 
на бебешки продукти.

ВНИМАНИЕ! 

Винаги използвайте този продукт в присъствието на възрастен. Възможно е да възникнат неочаквани злополуки, ако бебето бъде оставено само с 
приспособления за пиене и хранене и други аксесоари – бебето може да падне или да се задави с разглобен компонент от съответния продукт. Никога не 
използвайте биберона за хранене като залъгалка. Непрекъснатото и продължително сучене на течности ще доведе до образуването на кариеси. Кариесът 
може да възникне поради продължително сучене на течности, особено на такива, които съдържат киселини и подсладители. Винаги проверявайте 
температурата преди хранене.

Не Ви препоръчваме затоплянето на храна в микровълнова печка, вместо това поставете бутилката в топла вода. Не слагайте затворена бутилка в 
микровълнова печка – опасност от експлозия! Затоплянето на храна в микровълнова печка може да доведе до висока температура, локализирана в някои части на бутилката. Бъдете изключително 
внимателни, когато затопляте в микровълнова печка. Винаги разбърквайте храната след затопляне за равномерно разпределяне на температурата и винаги проверявайте температурата преди хранене. 
Приготвяйте адаптираното мляко според препоръките на производителя. Съхранявайте всички компоненти далеч от деца, когато не са в употреба. Някои от тях могат да бъдат погълнати и да доведат 
до риск от задавяне. Не потапяйте биберона в лекарства! Обучавайте Вашето бебе да използва чаша или бутилка за хранене след 6-месечна възраст. Кърменето е препоръчително пред храненето с 
адаптирано мляко.

Тествайте бутилката, биберона и другите аксесоари преди всяка употреба! Биберон: Проверявайте преди всяка употреба и издърпвайте биберона във всички посоки. Изхвърлете при първи признаци на 
повреда или износеност. Не оставяйте биберона на пряка слънчева светлина, топлина и в дезинфекционен препарат за по-дълго от препоръчаното време, всички тези фактори могат да влошат качеството 
на биберона и да доведат до риск от задавяне! Незабавно подменете бутилката, биберона или някой от останалите аксесоари, ако забележите повреда върху тях, носи риск от задавяне и изгаряне. За 
безопасна и хигиенична употреба, подменяйте бибероните на всеки два-три месеца. Проверявайте бутилката за наличие на драскотини или пукнатини, това може да доведе до нейното пропукване и 
опасност за бебето от изгаряне. Не отвинтвайте винтовата капачка по време на хранене! Проверявайте всички продукти за кърмене преди всяка употреба. Използването на сламки, за бебета под 6-месечна 
възраст, не се препоръчва. Стъклените бутилки могат да се счупят. Не позволявайте бебето да контролира стъклени бутилки! Ако стъклената бутилка се счупи, съществува голям риск от нараняване!

Почистване и стерилизиране

Почиствайте и стерилизирайте преди всяка употреба. Преди използване продуктът трябва да бъде стерилизиран. При първа употреба дезинфекцирайте продукта, като поставите всички негови компоненти 
във вряща вода за 5 – 6 мин, за осигуряване на хигиена. След всяка употреба бутилката, биберонът и останалите аксесоари трябва да бъдат добре почистени, под гореща течаща вода или с обикновени 
домакински препарати за миене, както и редовно да се дезинфекцират, като се поставят във вряща вода за 3 – 4 минути. Съхранявайте компонентите сухи, когато не ги използвате. Не съхранявайте 
компонентите мокри или влажни. Не поставяйте компонентите в тенджера под налягане. Всички компоненти могат да бъдат измити в съдомиялна машина, но не Ви препоръчваме нейното използване, 
защото някои от препаратите могат да повредят материалите. Всички компоненти са подходящи за използване в микровълнова печка, при условие, че има достатъчно количество течност в тях, за да не 
се повредят. Въпреки това, не Ви препоръчваме използването на микровълнова печка, тъй като постоянно високата мощност може да намали живота на продукта. Неравномерното затопляне ще повреди 
продукта.

Пластмасовите бутилки Bebe evan и външният цилиндър на помпата за кърма Bebe evan, Sense са подходящи за замразяване. Всички елементи стават по-крехки, когато са замразени и при изпускане, 
могат да се счупят. Не размразявайте замразена кърма в микровълнова печка или във вряща вода. Размразявайте, като държите бутилката затворена под течаща вода. За да затоплите храната, поставете 
затворената бутилка в топла вода. Винаги проверявайте температурата преди хранене.

Ако възникнат някакви въпроси, свързани с кърменето, моля,  обърнете се към Вашия лекар или акушер. 

(БГ) Информация за продукт – Начална Колекция за Кърмене
Упътване – Ръчна помпа за кърма, Sense: Поставете вътрешния цилиндър във външния цилиндър, добавете адаптера, ако желаете, и поставете мекото покритие отгоре. Седнете в удобна, изправена 
позиция, като е препоръчително да поставите мека възглавница зад гърба си. Може бавно да масажирате гърдата си преди да започнете. Поставете горната част на вътрешния цилиндър на гърдата си, 
уверете се, че зърното се намира точно в средата, без да докосва ръбовете. С два пръста, нежно хванете горната част на вътрешния цилиндър отзад и се уверете, че той е прилепнал плътно и не прониква 
въздух. Със свободната си ръка, хванете долната част на външния цилиндър и бавно издърпайте навън. Препоръчително е да започнете с бързи, кратки движения, за да стимулирате кърмата, и след това 
да преминете към по-продължителни и бавни движения. След като приключите, поставете върху гърдата си чиста кърпа или нашите колектори, за да съберете изтичащата кърма. Уверете се, че натискът не 
е прекалено силен. Силното притискане на цилиндъра в гърдата може да намали теча на кърма. Може да съхраните кърмата си в нашите бутилки за съхранение, както и във външния цилиндър на помпата. 
Не е препоръчително често да сваляте силиконовия пръстен, който се намира на дъното на вътрешния цилиндър, тъй като има вероятност да се скъса. За всеки случай, в опаковката сме добавили резервен 
силиконов пръстен. Предимствата на Ръчната помпа за кърма, Sense, в сравнение с други помпи, е че Вие имате повече контрол над нивото на всмукване, което прави Вашето изцеждане оптимално. 

Упътване – Бутилка за съхранение на кърма: Бутилката за съхранение на кърма е подходяща за съхранение и предпазване на кърмата, както и за хранене. Всички биберони Bebe evan за стандартно 
гърло са подходящи и за бутилката за съхранение на кърма. Главата на уплътняващия диск е перфектна за записване датата на съхранение. Бутилката за съхранение е подходяща за хладилник и фризер. 
Тя става крехка при замразяване и може да се счупи при изпускане. 

Упътване – Уплътняващ диск: Уплътняващият диск осигурява комфорт и удобство за родителите, когато съхраняват кърма и пренасят съдържание в бутилките. Когато съхранявате кърма, поставете 
уплътняващия диск във винтовия пръстен, като се уверите, че езичето на диска минава първо, и завинтете винтовия пръстен на бутилката. Главата на уплътняващия диск е перфектна за записване датата 
на съхранение. За да премахнете уплътняващия диск от винтовия пръстен, натиснете надолу главата на диска или тупнете винтовия пръстен в твърда повърхност. Ако пренасяте съдържание в бутилката, 
което след това ще бъде консумирано, поставете биберона във винтовия пръстен и тогава сложете уплътняващия диск така, че главата му да сочи надолу, уверете се, че езичето на диска влиза първо. 
Затегнете здраво винтовия пръстен върху бутилката. Това ще предотврати изтичането и няма да е необходимо да докосвате вече стерилизирания биберон преди хранене. Когато сте готови да започнете 
храненето, отвинтете винтовия пръстен с капачката върху него, за да предпазите биберона. Тогава тупнете винтовия пръстен върху ръката си или върху гърлото на шишето, за да премахнете уплътняващия 
диск. Завинтете върху бутилката винтовия пръстен, заедно с биберона и капачката върху него, и затоплете храната. Проверете температурата преди хранене. Уверете се, че всички компоненти  са чисти и 
стерилизирани, когато съхранявате мляко и пренасяте съдържание в бутилката. Уплътняващите дискове са съвместими с всички бутилки Bebe evan  със стандартно гърло.

Вграден регулируем клапан: Всички биберони Bebe evan притежават клапан, който е разположен на дъното на биберона. Това позволява проникването на въздух в бутилката и намалява поглъщането 
на въздух от бебето и образуването на колики. Клапанът се регулира според това, колко силно винтовият пръстен е затегнат на бутилката. Колкото по-плътно е затегнат той, толкова по-затворен ще бъде 
клапанът, позволявайки проникването на по-малко въздух в бутилката. Упътване: Напълнете бутилката и затегнете винтовия пръстен. Проверете температурата на съдържанието и започнете да храните 
Вашето бебе. Ако забележите образуването на вакуум в биберона или че бебето започва да се напряга, извадете бутилката от устата на бебето и развийте леко винтовия пръстен, което ще отвори 
въздушния клапан. Затегнете винтовия пръстен  достатъчно добре към бутилката, така че да не може да се движи нагоре или надолу. Не развинтвайте, докато храните. Родителското наблюдение е важно.

Степен на течливост на биберона: Bebe evan предлага поредица от различни степени на течливост и препоръчва 
различни течливости, според месеците на бебето. Бебетата се развиват различно, за това и течливостите могат да варират. 
Правилната степен на течливост има ключова роля за развитието на челюстта. Тя не бива да бъде твърде бърза, така че 
на бебето да му бъде прекалено лесно да се храни. Важно е, то да изпитва определена трудност при сучене, която ще му 
позволи да развие мускулите на челюстта си. Също така, по-голямата степен на течливост може да доведе до задавяне 
на бебето. От друга страна, течливостта не бива да бъде и прекалено бавна, тъй като бебето ще се уморява твърде бързо, 
ще претоварва мускулите на челюстта си и ще спре да суче, преди да се нахрани напълно. Ако клапанът против колики е 
затворен изцяло, това ще повлияе върху течливостта, тъй като ще се създаде вакуум. Родителското наблюдение е важно.

Биберон с Ортодонтична форма: Биберонът Bebe evan с ортодонтична форма е направен така, че естествено да пасва на устата на Вашето бебе, подпомагайки оралното развитие. Той следва извивката 
на майчиното зърно по време на кърмене и притежава слой, който прави биберона подобен на майчината гърда. Тези две характеристики насърчават комбинирането на хранене с бутилка и кърмене. 
Извивката в средата на биберона насърчава правилното разположение на езика на бебето, докато се храни. Важно е, когато храните Вашето бебе, отворът на биберона да сочи нагоре, за да може млякото 
да тече равномерно.

Упътване – Протектор: Поставете протектора в топла вода за 3 – 5 минути. След това, нежно го сложете върху гърдата, като се уверите, че зърното е в средата на протектора, и натиснете в областта 
около зърното, за да прилепне добре. За да насърчите Вашето бебе да суче, може леко да стиснете гърдата си, за да излезе малко количество кърма. Ако използвате протекторите, в случай, че зърната 
Ви са вдлъбнати, вакуумът може да спомогне те да излязат навън. Ако използвате протектора единствено, за да насърчите кърменето, Ви препоръчваме, докато кърмите, да премахнете протектора и да 
насочите бебето към Вашето зърно. Повторете няколко пъти, докато бебето започне да суче, без да е необходим протекторът. Ако използвате протектора поради болка в зърната, той ще предпази зърната 
и ще намали болката, но въпреки това се консултирайте с лекар, който да Ви предпише лечение. Важно е да използвате протектора, според указанията на професионалисти в здравеопазването. Протектора 
за зърна не е предназначен за постоянна употреба. Нашите колектори, които не позволяват допир на дрехата до Вашата кожа, са перфектни за предпазване на зърната под дрехите.

Упътване – Колектор за кърма: Сглобете вътрешната мека част и външната твърда част една в друга, като се уверите, че колекторът е плътно затворен, за да няма изтичане. Поставете колектора върху 
гърдата си, така че зърното да е в центъра, а отворът на колектора да е насочен нагоре. Колекторът може да събере до 20 мл. кърма. Уверете се, че натискът не е прекалено силен. Силното притискане на 
колектора към гърдата може да намали теча на кърма. Колекторът, също така, е предназначен да предпазва наранени зърна. Той е незабележим под дрехите и гарантира, че дрехите Ви ще останат без 
петна.  

www.bebe-evan.com

Комфорт и Развитие

За вашата малка звезда  

СТЕПЕНИ НА 
ТЕЧЛИВОСТ МЕСЕЦИ РАЗМЕРИ ПОДХОДЯЩИ ЗА

S 0+ Малък отвор Мляко, кърма и вода

M 3+ Среден отвор Мляко, кърма и вода

L 6+ Голям отвор Мляко, кърма и вода

T 6++ Екстра голям 
отвор Гъсти течности


