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Keterangan umum
Empeng ini memiliki dot silikon,
pelindung mulut, dan pegangan
yang simetris. Diberikan pada
bayi untuk diisap. Tutup debu
melindungi dot saat Anda
menyimpannya.
Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi yang
diketahui.
Peringatan
PERINGATAN! Periksa dengan
saksama setiap kali sebelum
menggunakan. Tarik empeng ke
semua arah. Buang segera jika
ada tanda-tanda kerusakan atau
kondisinya sudah tidak lagi bagus.
Hanya gunakan pegangan empeng
khusus yang telah diuji menurut
EN 12586. Jangan memasang pita
atau tali lain pada empeng karena
dapat menyebabkan anak tercekik.

Jangan menyimpan empeng di
bawah sinar matahari langsung
atau dekat sumber panas, atau
meletakkan dalam desinfektan
(‚larutan sterilisasi‘) lebih lama dari
waktu yang disarankan, karena
dapat menurunkan kualitas dot.
Jauhkan pelindung dot yang dapat
dilepas dari anak-anak untuk
menghindari tersedak.
Apabila empeng tersangkut di
mulut, JANGAN PANIK; empeng
telah dirancang sedemikian rupa
agar tidak dapat tertelan. Keluarkan
dari mulut dengan hati-hati,
selembut mungkin. Selalu gunakan
produk ini di bawah pengawasan
orang dewasa.
Perhatian
Cucilah tangan hingga bersih
dan pastikan permukaan sudah
bersih sebelum menyentuh

komponen yang telah disterilkan.
Empeng waktu malam – biarkan
pegangan terkena cahaya sebelum
digunakan. Bersihkan empeng
setiap kali akan digunakan dengan
mencucinya menggunakan air
hangat.
JANGAN menggunakan bahan
pembersih yang abrasif atau zat/
bahan kimia yang agresif untuk
empeng. Kombinasi deterjen yang
berlebihan dapat menyebabkan
komponen plastiknya pecahpecah. Jika hal ini terjadi, segera
ganti empeng.
JANGAN mensterilkan wadahnya.
Efek samping
Tidak ada efek samping yang
diketahui.
Menggunakan produk
Pada usia empat bulan pertama,
bayi memiliki refleks mengisap.

Empeng membantu memenuhi
kebutuhan mengisap pada anak.
Refleks mengisap akan menurun
setelah empat bulan. Empeng
kemudian dapat dianggap
sebagai objek transisi. Alat
ini memberikan kenyamanan
psikologis seperti boneka beruang,
misalnya. Pada masa tersebut,
empeng adalah salah satu benda
yang dapat digunakan bayi untuk
menenangkan diri.
Sebelum digunakan pertama
kali, rendam dalam air mendidih
selama 5 menit, lalu dinginkan
dan keluarkan air yang ada di
dalam empeng. Hal ini diperlukan
untuk memastikan kebersihannya.
Bersihkan sebelum menggunakan.
Jangan mencelupkan dot ke dalam
zat yang manis atau obat karena
dapat menyebabkan gigi anak

rusak. Empeng dan tutup sesuai
untuk semua bentuk sterilisasi yang
umum digunakan..
Penyimpanan
Saat tidak digunakan, simpan di
dalam wadah tertutup yang bersih
dan kering. Demi keamanan dan
kebersihan, gantilah empeng
setelah digunakan selama 4
minggu.

