
العربية

الغرض من االستخدام - يعمل واقي الحلمة من Philips Avent على تغطية 
حلمات النساء المرضعات وحمايتها لدعم الرضاعة الطبيعية. هذا الجهاز مخصص 

لمستخدم واحد.
مؤشرات االستخدام - تستخدم األم واقي الحلمة من Philips Avent عندما 
يكون لديها حلمات حساسة أو متشققة أو متقرحة أو تعاني من وجود ألم في 

الحلمات. ويُـستخدم أيضًـا لمساعدة الطفل على تطوير سلوك أفضل للرضاعة عندما 
يكون هناك تشكيل غير طبيعي في فمه أو عندما يكون لدى األم حلمات مسطحة/

مقلوبة. وعالوة على ذلك، يمكن استخدامه للتخفيف من صعوبات اإلمداد بالحليب 
عندما ال يقوم الطفل بنقل الحليب جيدًا، أو لديه أسلوب مص غير مألوف )مثل 
الرضاعة الضعيفة، أو في حالة األطفال الصغار/الخدج( أو لمساعدة الطفل على 

التعامل مع تدفق الحليب.
موانع االستخدام - ال توجد موانع لالستخدام.

اآلثار الجانبية - عند استخدام الجهاز، فإن اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها التي قد 
تحدث هي التهاب الضرع، وقف الرضاعة الطبيعية ، ومرض القالع للرضيع وضعف 

اكتساب الوزن للرضيع. إذا كنت أنت أو طفلك يعاني من أي من هذه األعراض، 
فقومي باالتصال بأخصائي الرعاية الصحية أو أخصائي الرضاعة الطبيعية.

 معلومات مهمة حول السالمة
اقرأ هذه المعلومات الهامة بعناية قبل استخدام المنتج واحفظها للرجوع 

إليها مستقبالً.

تحذير لتجنب االختناق والبلع
ال تتركي واقي الحلمة وعلبة النظافة بدون مراقبة وابقيهما بعيدًا عن  -

متناول األطفال.
افحصيه قبل كل استخدام. تخلصي منه عند مالحظة العالمات األولى للتلف أو  -

الضعف أو بعد شهرين من االستخدام.

تحذير لتجنب التلوث وضمان التعقيم
اتبعي اإلرشادات الموضحة في قسمي التنظيف والتعقيم. -

توصيات االستخدام
استخدمي المنتج فقط في حالة حدوث مشكالت في الرضاعة الطبيعية كما هو  -

موضح في „مؤشرات االستخدام“.
يوصى باستخدام الواقي بناءً على نصيحة اختصاصي في الرعاية الصحية. في  -

حالة حدوث مشكالت أو ألم، ارجعي إلى استشاري الرضاعة أو الطبيب المعالج.
 يمكن العثور على نسخة إلكترونية من هذه التعليمات في  -

.www.philips.com/support
يجب إبالغ Philips عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بهذا الجهاز عبر  -

www.philips.com/support وللجهة المختصة و سلطة الدولة المتواجد 
بها المستخدم و / أو المريض.

قبل االستخدام
الخطوة األولي - التنظيف 

تحذير
ال تستخدمي مواد التنظيف الكاشطة أو المواد الكيميائية أو المواد القوية عند 

تنظيف واقي الحلمة. قومي بتنظيف واقي الحلمة و علبة النظافة قبل االستخدام 
ألول مرة وبعد كل استخدام على الفور.

التنظيف اليدوي
اشطف بالماء الصالح للشرب لمدة 15-10 ثانية.   1

2  تشطف بالماء الدافئ الصالح للشرب )تقريبًـا 35 درجة مئوية( مع سائل 
الغسيل، ويفضل أن يكون ذلك بدون روائح أو ألوان صناعية. 

اشطف بالماء الصالح للشرب لمدة 15-10 ثانية.    3
جففيه بقطعة قماش نظيفة أو اتركيه ليجف على سطح نظيف.  4

التنظيف في غسالة األطباق
ضعيه على الرف العلوي من غسالة األطباق.   1

قومي بتشغيل البرنامج القياسي مع وضع المنظفات المنزلية الشائعة   2
االستخدام في غسالة األطباق. 

إذا لم يجف تمامًـا بعد غسله في برنامج غسالة األطباق، فجففيه بقطعة   3
قماش نظيفة أو اتركيه ليجف على سطح نظيف.

الخطوة الثانية - التطهير
تحذير

قومي بتعقيمه قبل االستخدام ألول مرة وعلى األقل مرة واحدة في اليوم. 
 نظفيه قبل التعقيم.

كن حذرًا: وبعد التعقيم، قد تكون واقيات الحلمات ساخنة جدًا. وقد ال تزال علبة 
النظافة والمياه المتبقية بها ساخنة. لمنع الحروق، استخدمي الواقي فقط بعد 

التبريد لمدة 5 دقائق.

تحذيرات لتجنب التلوث وضمان التعقيم
إذا كنتِ تستخدمين علبة النظافة للتعقيم: 
- نظفي العلبة قبل استخدامها ألول مرة.

-  استخدم المستوى الصحيح للماء، وطاقة الميكروويف والوقت. عدم القيام بذلك 
يمكن أن يؤدي إلى تقليل نسبة التعقيم وتلف العلبة أو واقيات الحلمات.

- استخدمي العلبة المقدمة مع الواقي فقط.

الغليان
نظفيه كما هو موضح تحت قسم „التنظيف“.   1

قومي بغلي واقيات الحلمات في المياه الصالحة للشرب لمدة 5 دقائق.   2
اتركيها لتجف على سطح نظيف.  3

الميكروويف - بدالً من ذلك، استخدمي علبة النظافة المقدمة مع الواقي فقط وفقًـا 
لإلرشادات الموضحة أدناه. 

نظفي علبة النظافة )كما هو موضح تحت قسم „التنظيف“(.    1
أضف 25 مل من الماء الصالح للشرب إلى العلبة، حتى الخط المشار إليه )الشكل 1(.    2

ضعي واقي )واقيات( الحلمة في علبة النظافة وأغلقي الغطاء بشكل آمن )الشكل 2(.    3
ضعي علبة النظافة المملوءة في الميكروويف لمدة 3 دقائق على -750   4

1000 واط )الشكل 3(. 
اتركي علبة النظافة لتبرد لمدة 5 دقائق )الشكل 4(.    5

قومي بصرف المياه من علبة النظافة )الشكل 5(.     6
جففي واقي )واقيات( الحلمة بقطعة قماش نظيفة أو اتركيه ليجف على سطح نظيف.   7

االستخدام
تحذير

اغسلي يديكي وثدييكي جيدًا بالماء والصابون قبل لمس واقيات الحلمات 
لمنع حدوث تلوث.

تطبيق المنتج - اتبعي اإلرشادات أدناه عند وضع الجهاز على ثدييكي: 
اخرجي واقي الحلمة الذي تم تنظيفه وتعقيمه من علبة النظافة.    1

ضعي الماء أو حليب الثدي على الجانب المواجه للجلد من الحافة لمساعدة    2
الواقي على االلتصاق ببشرتك )الشكل 6(. 

ابقي الواقي عند قاعدة منطقة الحلمة واضغطي على تجويف الحلمة جزئيًـا من    3
الداخل للخارج، بحيث يصبح معكوسًـا في المنتصف )الشكل 7(. 

قومي بتدوير الواقي حتى يتمكن الطفل من مالمسة أنفه وذقنه مع جلد الثدي    4
)الشكل 8(. 

قومي بتوسيط الواقي فوق الحلمة ومدي قليالً أجنحة الواقي وأنتِ تثبتين    5
المنتج على ثدييكي )الشكل 9(. 

باالنتهاء من تطبيق الواقي، يمكنكي اآلن إرضاع طفلك كالمعتاد.   6

التخزين - قومي بتخزين واقي )واقيات( الحلمة الذي تم تنظيفه في علبة النظافة 
أو في وعاء جاف ونظيف. تخزين واقي )واقيات( الحلمة في وعاء غير نظيف أو 

مبلل قد يسبب التلوث.

التخلص من واقي الحلمة - وفقًـا للوائح المحلية.

تفسير الرموز
العالمات واإلشارات التحذيرية هما من األمور الضرورية لضمان استخدامك لهذا 

المنتج بصورة آمنة وصحيحة ولحمايتك أنت واآلخرين من اإلصابة. ستجدي 
باألسفل معاني العالمات واإلشارات التحذيرية على الملصق وفي دليل المستخدم.

يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز يتوافق مع متطلبات التوجيه األوربي 
.EEC/93/42 لألجهزة الطبية

يشير هذا الرمز إلى أن علبة النظافة متوافقة مع الميكروويف.

يشير هذا الرمز إلى ملء علبة النظافة بالماء.

يشير إلى أن المواد المستخدمة في المنتج تعتبر آمنة للتالمس 
مع الطعام.

يشير هذا الرمز إلى االنتظار لمدة 5 دقائق قبل إخراج علبة النظافة 
من الميكروويف.

الرقم 5 الموجود داخل هذا الرمز هو رمز إعادة التدوير المستخدم 
في التعرف على المادة التي تصنع منها علبة النظافة، وهي مادة 

البولي بروبيلين )PP(، لتسهيل عملية إعادة التدوير أو إعادة 
المعالجة األخرى.

إن النقطة الخضراء )'Der Grüne Punkt' باللغة األلمانية( هي رمز 
التصريح للشبكة األوروبية لألنظمة الممولة من الصناعة إلعادة تدوير 

مواد التعبئة والتغليف لبضائع العميل.

المواصفات الفنية
نوع المنتج: قطعتان من واقي الحلمة الحجم: صغير 15 ملم ؛ متوسط: 21 ملم. -
المواد: سيليكون )واقي الحلمة(؛ مادة البولي بروبيلين )علبة النظافة( -
فترة االستعمال: شهرين -
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فارسی

استفاده مورد نظر - محافظ نوک پستان Philips Avent برای پوشش دادن و 
محافظت نوک پستان های خانم های شیرده و کمک به شیردهی با 

سینه طراحی شده است. این دستگاه برای استفاده یک نفر طراحی شده است.
دستورالعمل های استفاده - محافظ نوک پستان Philips Avent برای استفاده 

در مواردی طراحی شده است که نوک پستان مادر دارای زخم، حساسیت یا 
ترک خوردگی است یا مادر در نوک پستان خود احساس درد می کند. همچنین 

برای کمک به نوزاد جهت یادگیری بهتر رفتار مکیدن شیر در مواردی که از ناهنجاری 
دهانی رنج می برد یا وقتی نوک پستان های مادر پهن/تورفته است نیز مفید واقع 

می شود. عالوه بر این، این محافظ را می توان برای کاستن از مشکالت تراوش 
شیر هنگامی که نوزاد شیر را به خوبی به دهان نمی برد، یک روش شیر خوردن 

غیرمعمول به کار می گیرد )برای مثال، مکش ضعیف، نوزادان کوچک/نارس( یا 
برای کمک به نوزاد برای عادت کردن به جریان شیر نیز استفاده کرد.

موارد منع استفاده - هیچ مورد منع استفاده وجود ندارد.

عوارض جانبی - هنگام استفاده از دستگاه، ممکن است یکسری عوارض 
جانبی مانند ماستیت )التهاب پستان(، قطع شیردهی، برفک نوزادان و وزن 

گیری ضعیف نوزاد رخ دهند. در صورتی که شما یا نوزادتان  هر کدام از این 
مشکالت زیر را تجربه می کنید، با یک مشاور شیردهی یا متخصص بهداشتی 

درمانی تماس بگیرید.

 اطالعات امنیتی مهم
قبل از استفاده محصول، این اطالعات مهم را به دقت مطالعه کنید و آن را برای 

مراجعات بعدی در محلی مناسب نگه دارید.

هشدار برای پیشگیری از خفگی یا بلعیدن
هرگز محافظ نوک پستان و قالب بهداشتی آن را به حال خود رها نکنید و آنها  -

را دور از دسترس اطفال نگهدارید.
قبل از هر بار استفاده آن را بررسی کنید. در صورت وجود کوچک ترین آثار  -

خرابی یا مشکل یا پس از 2 ماه استفاده، آنها را دور بیندازید.

هشدارهای پیشگیری از آلودگی و رعایت بهداشت
دستورالعمل های تشریح شده در بخش تمیزکاری و ضدعفونی کردن  -

را دنبال کنید.

توصیه ها
تنها در صورت وجود مشکالت شیردهی تشریح شده در بخش موارد  -

استفاده، از این محصول استفاده کنید.
توصیه می شود برای استفاده از آن از متخصص مراقبت های بهداشتی  -

درمانی مشاوره دریافت کنید. در صورت بروز مشکالت یا درد، با مشاور 
شیردهی یا پزشک مشورت کنید.

 نسخه الکترونیکی این دستورالعمل ها را می توانید در وب سایت  -
www.philips.com/support مالحظه کنید.

  هر رویداد جدی که در رابطه با این دستگاه رخ می دهد می بایست باید از  -
طریق وب سایت www.philips.com/support به Philips گزارش شود 
  و به نهاد ذیصالح Member State که کاربر و/یا بیمار تحت عضویت آن قرار 

دارد نیز اطالع داده شود. 

قبل از استفاده
مرحله 1 - تمیز کردن 

هشدار
از مواد تمیز کننده ساینده یا مواد یا محلول های شیمیایی خورنده برای تمیزکاری 

محافظ نوک پستان استفاده نکنید. قبل از نخستین استفاده و بالفاصله پس از هر 
بار استفاده محافظ نوک پستان و قالب بهداشتی را تمیز کنید.

تمیزکاری دستی
با به مدت 10 تا 15 ثانیه با آب قابل شرب بشویید.    1

با آب آشامیدنی ولرم )حدود 35 درجه سانتیگراد( همراه با مایع دستشویی    2
 بدون رایحه یا رنگ مصنوعی است، بشویید. 

ً
که ترجیحا

با به مدت 10 تا 15 ثانیه با آب قابل شرب بشویید.    3
با یک دستمال تمیز خشک کنید یا اجازه دهید روی یک سطح تمیز به تدریج    4

خشک شود.

شستشو با ماشین ظرفشویی
محصول را در باالترین قفسه ماشین ظرفشویی قرار دهید.    1

برنامه استاندارد را با شوینده معمول ظرفشویی خانگی اجرا کنید.    2
چنانچه پس از بیرون آوردن از ماشین ظرفشویی به طور کامل خشک نشده    3
است، با یک دستمال تمیز خشک کنید یا اجازه دهید روی یک سطح تمیز به 

تدریج خشک شود.

مرحله 2 - ضدعفونی کردن
هشدار

قبل از هر بار استفاده و حداقل یک بار در روز ضدعفونی کنید. قبل از ضدعفونی 
 کردن، آن را بشویید.

مراقب باشید: ممکن است پس از ضدعفونی کردن، محافظ های نوک پستان بسیار 
داغ باشند. قالب بهداشتی و آب باقیمانده در قالب ممکن است هنوز داغ باشند. 

برای پیشگیری از سوختگی، تنها از 5 دقیقه خنک شدن استفاده کنید.

هشدارهای پیشگیری از آلودگی و رعایت بهداشت
اگر از قالب بهداشتی برای ضدعفونی کردن استفاده می کنید:

- قبل از نخستین بار استفاده، قالب را بشویید. 
-  از مقدار آب، قدرت مایکروویو و زمان مناسب استفاده کنید. در غیر این صورت 
ممکن است ضدعفونی کردن به طور کامل انجام نشود و قالب یا محافظ های 

نوک پستان آسیب ببینند. 
- تنها از قالب ارائه شده استفاده کنید.

جوشاندن
مطابق با بخش „تمیزکاری“ آنها را تمیز کنید.    1

محافظ های نوک پستان را در آب آشامیدنی به مدت 5 دقیقه بجوشانید.    2
اجازه دهید روی یک سطح تمیز خشک شوند.   3

مایکروویو - یا تنها از قالب بهداشتی ارائه شده مطابق با دستورالعمل های 
زیر استفاده کنید. 

قالب بهداشتی را تمیز کنید )مطابق با روش تشریح شده در بخش „تمیزکاری“(.    1
مقدار 25 میلی لیتر آب آشامیدنی تا سطح خط نشان داده شده به قالب    2

اضافه کنید )شکل 1(. 
محافظ)های( نوک پستان را در قالب بهداشتی قرار دهید و درب آن را به طور    3

محکم ببندید )شکل 2(. 
قالب بهداشتی را به مدت 3 دقیقه در تنظیم 750 تا 1000 وات در مایکروویو    4

قرار دهید )شکل 3(. 
اجازه دهید قالب بهداشتی 5 دقیقه سرد شود )شکل 4(.    5

آب درون قالب بهداشتی را خالی کنید )شکل 5(.    6
محافظ)های( نوک پستان را با یک دستمال تمیز خشک کنید یا اجازه دهید    7

روی یک سطح تمیز به تدریج خشک شوند.

موارد استفاده
هشدار

برای جلوگیری از انتقال آلودگی، قبل از تماس با محافظ های نوک پستان، دست ها 
و پستان های خود را با آب و صابون به خوبی بشویید.

روش استفاده محصول - دستورالعمل های زیر را برای قرار دادن دستگاه 
روی سینه دنبال کنید: 

محافظ نوک پستان تمیز و ضدعفونی شده را از قالب بهداشتی بیرون بیاورید.    1
آب قابل شرب یا شیر دوشیده شده را روی لبه ای که روی صورت می چسبد    2

بزنید تا الیه به پوستتان بچسبد )تصویر 6(. 
محافظ را روی قاعده سرسینه نگه دارید و حباب محافظ را کمی به داخل    3

فشار دهید تا به طور نصفه برعکس شود )شکل 7(. 
محافظ را بچرخانید تا بینی و چانه نوزاد در تماس با پوست پستانتان قرار    4

گیرد )شکل 8(. 
محافظ را روی قسمت میانی نوک پستان تنظیم کنید و گوشه های آن را کمی    5

بکشید تا به سینه بچسبد )شکل 9(. 
اکنون که محافظ روی سینه قرار گرفته است می توانید به شیوه معمول شیر بدهید.   6

نگهداری - محافظ)های( نوک پستان تمیز شده را در قالب بهداشتی یا در یک 
ظرف خشک و تمیز نگهداری کنید. نگهداری محافظ)های( نوک پستان در ظرف 

خیس یا کثیف می تواند سبب آلودگی آنها شود.

دفع ضایعات - مطابق با قوانین محلی.

توضیح نمادها
برای اطمینان از اینکه محصول جاری را به شیوه ای امن و صحیح استفاده کرده و 
از جراحت خود و دیگران پیشگیری می کنید، نشانه ها و نمادهای هشدار از اهمیت 

اساسی برخوردارند. مفهوم هر کدام از نشانه ها و 
نمادهای هشدار درج شده بر روی برچسب ها و در دفترچه راهنمای کاربر را 

در پایین مالحظه کنید.

این نماد نشان می دهد که دستگاه با شرایط اعالم شده در رهنمود 
دستگاه های پزشکی اروپایی EEC/ 93/42 مطابقت دارد.

این نماد نشان می دهد قالب بهداشتی قابلیت قرارگیری در 
مایکروویو را دارد.

این نماد نشان می دهد قالب بهداشتی را با آب پر کنید.

نشان می دهد که مواد استفاده شده در این محصول برای تماس 
با مواد غذایی ایمن می باشند.

این نماد نشان می دهد قبل از بیرون آوردن قالب بهداشتی از 
مایکروویو 5 دقیقه صبر کنید.

عدد 5 درون این نماد به منزله کد بازیافت مورد استفاده جهت 
 )PP( شناسایی مواد سازنده قالب بهداشتی یعنی پلی پروپیلن

است تا بازیافت یا سایر عملیات های بازیابی مجدد محصول 
تسهیل گردند.

نقطه سبزرنگ )به آلمانی 'Der Grüne Punkt'( نماد مجوز شبکه 
اروپایی سیستم های صنعت-بنیان برای بازیافت مواد بسته بندی 

محصوالت مصرفی می باشد.

مشخصات فنی
 نوع محصول: دو اندازه محافظ نوک پستان: -

 کوچک 15 میلی متر؛ متوسط: 21 میلی متر.
جنس محصول: سیلیکون )محافظ نوک پستان(؛ پلی پروپیلن )قالب بهداشتی( -
طول عمر محصول: 2 ماه -

750 – 1000W
3 min.

3

5

8

6

9

25 ml/
0.9 �.oz

1 2

5 min.

4

7
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