NAVODILA ZA UPORABO – DUDE GOLDI
Naravna oblika (S, M, L), ortopedska oblika (S, M, L), ovalna oblika (S, M, L)
OPOZORILO! Pomembna navodila za varnost in zdravje vašega otroka! Navodila so enotna za vse dude znamke Goldi. Pred uporabo izdelka
natančno preberite navodila za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke in opozorila! Pri neupoštevanju sledečih predpisov odklanjamo
vsako odgovornost. Shranite navodila za uporabo na varnem mestu.
Spoštovani!
Odločili ste se za patentiran izdelek najvišje kakovosti iz 100% kavčuka. Izdelek je izdelan skladno s standardi: EN 71-3*, EN-14350-2*, EN
14001-2-3*.
Nadaljnje informacije o funkcionalnosti in uporabi dudic najdete tudi na spletni strani www.mimijumi.si.
Prosimo upoštevajte naslednja varnostna navodila:
1. Uporaba samo pod nadzorom odrasle osebe. Ta izdelek ni igrača - ne dovolite, da se vaš otrok igra z dudico.
2. Kadar dude trenutno ne uporabljate, shranite izven dosega otrok.
3. Ne pripenjajte dude na vrvico, saj lahko otroka strangulira (otrok se lahko zaduši oz. zadavi).
4. Dudo pred vsako uporabo natančno preglejte, posebej če ima otrok že zobke.
5. Obroček dude je zasnovan skladno z normo EN 1400-2, tako, da ga otrok ne more pogoltniti.
V primeru, da se duda otroku zatakne v ustih, ostanite mirni in jo previdno in nežno odstranite.
6. Ne postavljajte dude na površine, ki so obdelane z antibakterijskimi sredstvi za čiščenje.
7. Da bi preprečili poškodbe, preprečite otroku, da bi imel dudo v ustih med hojo, tekom ali ko
se igra.
8. Ko otrok zaspi, dudo nežno odvzemite iz ust.
9. Ne namakajte dude v sladkane pijače, saj to lahko vodi do kariesa oz. zobne gnilobe in trajnih poškodb zob.
10. Dajte otroku samo hrano brez dodatka sladkorja ali vsaj močno razredčeno. Do kariesa pri otrocih tudi pride, če mu ne daste
sladkanih tekočin - na primer, če vaš otrok uporablja dudo daljše časovno obdobje podnevi ali ponoči, če se zmanjša pretok
sline.
11. Preden daste otroku dudo kot tolažilno sredstvo, se najprej prepričajte, da ste poskrbeli za
njegove ostale osnovne potrebe, kot so hrana, pijača, previjanje, zdravje itd.
Visoka kakovost naravnega kavčuka daje dojenčkom občutek bližine kože in deluje nanje pomirjujoče. Naravna oblika držala cuclja igra
pomembno pri svobodi gibanja ustnic in obraznih mišic.
Nadaljnje prednosti:
•

100% naraven kavčuk - nežen do otroškega obraza in ne pušča otiščancev na koži.

•
•

Higienična - iz enega kosa, nobenih razpok, kjer bi se lahko nabirale bakterije.
Mehek in naraven material preprečuje nastajanje vakuuma okoli ust.

•
•
•

Ergonomična oblika zagotavlja dovolj prostora za nosek in bradico.
Ne vsebuje PVCja, BPAja, umetnih barvil, kemikalij, parabenov ali umetnih sestavin za mehčanje.
Izdelana je v skladu z evropskim varnostnim standardom – EN1400.

Čiščenje in uporaba
Po vsaki uporabi sperite dudice Goldi pod hladno vodo. Lahko jih tudi prekuhate v vodi, vendar ne dlje kot 2 minuti. Shranjujte dudice v za
to namenjenih škatlicah in jih ne izpostavljajte soncu in visokim temperaturam.
Ne umivajte dudic z dezinfekcijskimi čistili. Ne sterilizirajte v mikrovalovni pečici. Če je duda poškodovana, jo nemudoma odstranite in evtl.
zamenjajte z novo. Za optimalno higieno in varnost menjajte dudo/dude vsake 1-2 meseca. V posameznih primerih so možne alergene
reakcije.
Narejena v Nemčiji. Proizvajalec: WVP GmbH, 54294 Trier, Nemčija. Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran www.mimijumi.si.
Distributer za Slovenijo:
Eurokad, poslovne storitve, Marta Haidi Regoršek, s.p.
Podkraj 10 S, 3320 Velenje
info@mimijumi.si
Tel.: 041 441 167

