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Warnings to avoid contamination and to ensure hygiene
If you use the hygiene case for disinfection:
- Clean the case before first use.
- Use the correct water level, microwave power and time. Not doing so can
lead to reduced disinfection and can damage the case or nipple shields.
- Only use the case provided.
Boiling
1	Clean as described under ‚Cleaning‘.
2	Boil the nipple shields in drinking-quality water for
5 minutes.
3	Leave to dry on a clean surface.
Microwave - Alternatively, use only the hygiene case provided according
to the instructions below.
1	Clean the hygiene case (as described under ‚Cleaning‘).
2	Add 25 ml of drinking-quality water to the case, up to the indicated line
(Fig. 1).
3	Place the nipple shield(s) in the hygiene case and securely close the lid
(Fig. 2).
4	Place the filled hygiene case in the microwave for
3 minutes at 750-1000 W (Fig. 3).
5	Let the hygiene case cool down for 5 minutes (Fig.4).
6	Drain water from the hygiene case (Fig.5).
7	Dry the nipple shield(s) with a clean cloth or leave to dry on a clean
surface.
Usage
Warning
Wash your hands and breasts thoroughly with soap and water before you
touch the nipple shields to prevent contamination.
Applying the product - Follow the instructions below when placing the
device on your breast:
1	
Remove the cleaned and disinfected nipple shield from the hygiene
case.
2	Place drinking-quality water or breast milk on the skin-facing side of the
brim to help the shield stick
to your skin (Fig. 6).
3	
Hold the shield at the base of the nipple area and press the nipple cavity
partially inside out, so that it becomes half way inverted (Fig. 7).
4	
Rotate the shield so that the baby can have nose and chin contact with
your breast skin (Fig. 8).
5	
Center the shield over your nipple and slightly stretch the wings of the
shield as you stick the product onto your breast (Fig. 9).
6	
With the shield applied, you can now breastfeed as normal.
Storing Store the clean nipple shield(s) in the hygiene case or in a dry,
clean container. Storing the nipple shield(s) in an unclean or wet container
could cause contamination.
Disposal According to local regulations.
Explanation of symbols
The warning signs and symbols are essential to ensure that you use this
product safely and correctly and to protect you and others from injury.
Below you find the meaning of the warning signs and symbols on the label
and in the user manual.
This symbol indicates that the device complies with European
Medical Device Directive 93/42/EEC requirements.
This symbol indicates the hygiene case is microwave compatible.
This symbol indicates to fill the hygiene case with water.
This symbol indicates to wait 5 minutes before taking the hygiene
case out of the microwave.

ENGLISH
Intended use The Philips Avent Nipple Shield is intended to cover and
protect the nipples of lactating women to support breastfeeding. The
device is intended for a single user.
Indications for use The Philips Avent Nipple Shield is indicated for use
when the mother has sore, sensitive, cracked nipples or suffers from nipple
pain. It is also indicated to help the baby develop better latch-on behavior
in case of oral anomalies or when the mother has flat/inverted nipples.
Moreover, it can be used to alleviate milk supply difficulties when the baby
is not transferring the milk well, has an uncommon sucking technique
(i.e. weak sucking, small/preterm babies) or to help the baby in coping
with milk flow.
Contraindications There are no contraindications.
Side effects When using the device, undesirable side effects that may occur are
mastitis, cessation of breastfeeding, infant thrush and poor infant weight gain.
If you or your baby experience any of these symptoms, contact a healthcare
professional or breastfeeding specialist.
Important safety information
Read this important information carefully before you use the product and
save it for future reference.
-

Warning to avoid choking and swallowing
Never leave the nipple shield and the hygiene case unattended and
keep out of reach of children.
Inspect before each use. Throw away at the first signs of damage or
weakness or after 2 months of usage.

Warning to avoid contamination and to ensure hygiene
Follow the instructions described in the Cleaning and Disinfection
sections.
Recommendations
- Use the product only in case of breastfeeding problems as described in
the Indications For Use.
- Recommended to be used with advice from health care professional. If
problems or pain occur, consult your lactation consultant or physician.
- An electronic copy of these instructions can be found at www.philips.
com/support.
- Any serious incident that has occurred in relation
to this device should be reported to Philips via
www.philips.com/support and to the competent authority of the
Member State in which the user
and/or patient is established.
Before usage
Step 1 - Cleaning
Warning
Do not use abrasive cleaning agents or aggressive chemicals or substances
when you clean the nipple shield. Clean the nipple shield and hygiene case
before first use and immediately after each use.
Manual cleaning
1	Rinse with drinking-quality water for 10-15 seconds.
2	Wash in warm, drinking-quality water (approx. 35 °C) with washing-up
liquid, preferably without artificial fragrances or coloring.
3	Rinse with drinking-quality water for 10-15 seconds.
4	Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean surface.
Dishwasher cleaning
1	Place on top rack of the dishwasher.
2	Run standard program with common household dishwasher detergent.
3	If not fully dry after dishwasher program, dry with a clean cloth or leave to
dry on a clean surface.
Step 2 - Disinfection
Warning
Disinfect before first use and at least once a day.
Clean before disinfection.
Be careful: After disinfection, the nipple shields may be very hot. The
hygiene case and the water remaining in the case may still be hot. To
prevent burns, only use after cooling down for 5 minutes.
-

The 5 inside this symbol is the recycling code used to identify
the material from which the hygiene case is made, which is
polypropylene (PP), to facilitate recycling or other reprocessing.
The Green Dot (‚Der Grüne Punkt‘ in German) is the license symbol
of a European network of industry-funded systems for recycling the
packaging materials of consumer goods.
Technical specifications
- Product type: Two type nipple shield size:
Small 15 mm; Medium: 21 mm.
- Materials: Silicone (nipple shield); Polypropylene (hygiene case)
- Service life: 2 months

עברית
 מיועדים לכסות ולהגן על הפטמות שלPhilips Avent  המגנים לפטמות של- שימוש מיועד
. המכשיר מיועד למשתמשת יחידה.נשים מניקות כדי לסייע בהנקה
 מיועד לשימות כאשר הפטמות שלPhilips Avent  המגן לפטמות של- התוויות לשימוש
 המגן מיועד גם. רגישות או סדוקות או כאשר האם סובלת מכאב בפטמות,האם פצועות
לסייע לתינוק לפתח ההרגלי הצמדות טובים יותר במקרים של אנומליה של הפה או כאשר
 ניתן להשתמש במגן כדי להקל על קשיים, נוסף על כך.לאם יש פטמות שטוחות או שקועות
 יש לו טכניקת יניקה לא נפוצה,באספקת חלב כאשר התינוק אינו יונק את החלב היטב
.פגים) או כדי לסייע לתינוק עם זרימת החלב/ תינוקות קטנים,(למשל יניקה חלשה
. אין התוויות נגד- התוויות נגד
 תופעות הלוואי שעלולות להתרחש הן דלקת, בעת שימוש במכשיר- תופעות לוואי
 אם. פטרת הפה של התינוק ועליה קטנה מדי במשקל של התינוק, הפסקת הנקה,שדיים
 צרי קשר עם מומחים בשירותי הבריאות,את או התינוק תחוו את אחד התסמינים האלו
.או עם יועצת הנקה
מידע חשוב בנושא בטיחות
.יש לקרוא בקפידה מידע חשוב זה לפני השימוש במוצר ולשמור אותו לעיון בעתיד
אזהרות למניעת חנק ובליעה
לעולם אין להשאיר את מגן הפטמה ואת קופסת ההיגיינה ללא השגחה ויש לשמור.אותם הרחק מהישג ידם של ילדים
 השליכי עם הופעת סימנים ראשונים של נזק או פגם או.יש לבדוק לפני כל שימוש.לאחר חודשיים של שימוש
אזהרה למניעת זיהום ולהבטחת היגיינה
.‘יש לפעול לפי ההוראות בסעיף ‚ניקוי וחיטויהמלצות
.‘השתמשי במוצר רק במקרה של בעיות הנקה כפי שמתואר בסעיף ‚התוויות לשימוש אם תתקבלי בבעיות או.מומלץ להשתמש לאחר התייעצות מומחה משירותי הבריאות. פני לקבלת יעוץ מיועצת הנקה או מרופא,תחושי כאב
.www.philips.com/support עותק אלקטרוני של הוראות אלה ניתן למצוא בכתובתwww.philips. ת
  דרך הכתובPhilips-יש לדווח על כל אירוע רציני בהקשר למוצר זה ל.או המטופל מתגורר/ולרשות המתאימה של המדינה שבה המשתמש וcom/support
לפני השימוש
 ניקוי- 1 שלב
אזהרה
 נקי.אין להשתמש בתמיסות ניקוי שוחקות או בחומרי ניקוי חריפים בעת ניקוי מגן הפטמה
.את מגן הפטמה ואת קופסת ההיגיינה לפני השימוש הראשון ומייד לאחר כל שימוש
ניקוי ידני
. שניות15-10  שטפי במים באיכות מי שתייה למשך1
 רצוי ללא ריחות או, בקירוב) עם נוזל ניקויC° 35( 	נקי במים חמים באיכות מי שתייה2
.צבעים מלאכותיים
. שניות15-10  שטפי במים באיכות מי שתייה למשך3
. יבשי עם מטלית נקייה או הנחי לייבוש על משטח נקי4
שטיפה במדיח כלים
.	הניחי על המדף העליון במדיח הכלים1
. הפעילי תוכנית סטנדרטית עם חומר ניקוי רגיל למדיח כלים2
 יבשי עם מטלית נקייה או הנחי לייבוש על,	אם לא יבש לחלוטין לאחר התוכנית במדיח3
.משטח נקי
 חיטוי- 2 שלב
אזהרה
. נקי לפני החיטוי.יש לחטא לפני השימוש הראשון ולפחות פעם ביום
 קופסת ההיגיינה והמים. המגנים לפטמות יכולים להיות חמים מאוד, לאחר החיטוי:זהירות
. דקות5  השתמשי רק לאחר התקררות של, למניעת כוויות.שנותרים בה יכולים להיות חמים
אזהרות למניעת זיהום ולהבטחת היגיינה
:אם את משתמשת בקופסת ההיגיינה לצורך חיטוי
. נקי את הקופסה לפני השימוש הראשון אי ביצוע ההוראות עלול. עוצמת מיקרוגל וזמן, השתמשי ברמות נכונות של מים.להפחית מהחיטוי או לגרום נזק לקופסה או למגנים לפטמות
.השתמשי רק בקופסה המסופקתהרתחה
.‘ נקי כפי שמתואר בסעיף ‚ניקוי1
. דקות5  הרתיחי את המגנים לפטמות במים באיכות מי שתייה במשך2
.	השאירי לייבוש על משטח נקי3
. השתמשי רק בקופסת ההיגיינה שמסופקת בהתאם להוראות שלמטה, לחלופין- מיקרוגל
.)‘	נקי את קופסת ההיגיינה (כפי שמתואר בסעיף ‚ניקוי1
.)1 ‘ עד לקו המסומן (איור מס, מ“ל מים באיכות מי שתייה לקופסה25 	הוסיפי2
.)2 ‘	הניחי את המגנים לפטמות בקופסת ההיגיינה וסגרי היטב את המכסה (איור מס3
 דקות (איור3  וואט למשך1000-750 	 הכניסי את קופסת ההיגיינה למיקרוגל בעוצמה של4
.)3 ‘מס
.)4 ‘ דקות (איור מס5 	אפשרי לקופסת ההיגיינה להתקרר במשך5
.)5 ‘	רוקני את המים מקופסת ההיגיינה (איור מס6
.	יבשי את המגנים לפטמות עם מטלית נקייה או הנחי לייבוש על משטח נקי7
שימוש
אזהרה
.שטפי ביסודיות את הידיים והשדיים במים וסבון לפני נגיעה במגן הפטמה כדי למנוע זיהום
: פעלי לפי ההוראות הבאות בעת הנחת המוצר על השד- הנחת המוצר על השד
.	הוציאי את מגן הפטמה מקופסת ההיגיינה לאחר שעבר ניקוי וחיטוי1
אם על הצד שפונה לעור של השוליים כדי לסייע למגן-	מרחי מים באיכות מי שתייה או חלב2
.)6 להידבק לעור (איור
 כך שתהיה הפוכה,	החזיקי את המגן בבסיס אזור הפטמה ולחצי את חריר פטמה מעט פנימה3
.)7 ‘למחצה (איור מס
.)8 ‘	סובבי את המגן כך שהאף והלחי של התינוק יהיו במגע עם עור השד שלך (איור מס4
	מרכזי את המגן מעל לפטמה שלך ומתחי קלות את הכנפיים של המגן בעת שאת מדביקה את5
.)9 ‘המוצר לשד שלך (איור מס
. תוכלי להתחיל להניק כרגיל,	לאחר שהמגן מונח על השד6
. בקופסת ההיגיינה או במיכל יבש ונקי, כשהם נקיים, אחסני את המגנים לפטמות- אחסון
. במיכל לא נקי או רטוב עלול לגרום לזיהום,אחסון המגנים לפטמות
. בהתאם לתקנות המקומיות- השלכה לפסולת
הסבר לגבי הסמלים
הסימנים והסמלים שמציינים אזהרה חיוניים כדי להבטיח שימוש במוצר באופן בטוח ונכון
 בהמשך אפשר למצוא את המשמעויות של.ומטרתם להגן עלייך ועל אחרים מפני פציעה
.הסימנים והסמלים לאזהרה המופיעים בתווית ובמדריך למשתמש
European Medical Device Directive סמל זה מציין שהמכשיר תואם לדרישות
.93/42/EEC
.סמל זה מציין שקופסת ההיגיינה מתאימה לשימוש במיקרוגל
.סמל זה מציין שיש למלא את קופסת ההיגיינה במים
. דקות לפני הוצאת קופסת ההיגיינה מהמיקרוגל5 סמל זה מציין שיש להמתין
 בסמל זה היא קוד המיחזור המשמש כדי לזהות את החומר שממנו5 הספרה
 והוא מצוין כדי להקל על,)PP(  חומר זה הוא פוליפרופילן.קופסת ההיגיינה עשויה
.המיחזור או עיבוד מחדש אחר
‘) היא סמל הרישיון של רשת אירופית שלDer Grüne Punkt‚( הנקודה הירוקה
.ידי התעשייה עבור חומרי אריזה של מוצרי צריכה-מערכות מיחוזר הממומנות על
מפרטים טכניים
. מ“מ21 : מ“מ; בינוני15 : קטן: שני סוגים של גודל מגן לפטמה:סוג המוצר) סיליקון (מגן לפטמה); פוליפרופילן (קופסת ההיגיינה:חומרים חודשיים:אורך חיים לשימוש-

