
Sterilizer / carrying case
This sterilizer / carrying case allows you to sterilize your baby's pacifier in the
microwave, and carry it with you. 

Before use
- Remove tamper-proof closure and any stickers from the case.
- Wash all items and make sure that they are clean.
- Remove any dirt, food residue, fat or oils, etc. from all items as these can

impair sterilization and may damage the pacifiers or case.
- Note: Only use this sterilizer / carrying case with enclosed pacifiers.

For sterilizing 1 or 2 pacifiers:

Caution: The sterilizer / carrying case, water and pacifiers may still be very
hot after cooling period of 5 minutes.
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Warnings for sterilizing/carrying case
Always check the temperature of the pacifiers before use. Incorrect water
level, microwave power or microwave time can lead to reduced sterilization
and can damage the sterilizer / carrying case or pacifiers. Only use enclosed
pacifiers and keep the case out of reach of children.
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Pacifier

For your child's safety
WARNING!
Inspect carefully before each use. Pull the pacifier in all directions. Throw
away at the first signs of damage or weakness. Do not soak in water and
then put in the freezer. This may weaken the pacifier. Only use dedicated
pacifier holders tested to EN 12586. Never attach other ribbons or cords to a
pacifier, your child may be strangled by them. Do not tie pacifier around
child's neck as it presents a strangulation danger. 

Always make sure your baby uses the correct pacifier size. Philips Avent
pacifiers come in different sizes, based on age range.

Before first use: Place the pacifier in boiling water for 5 minutes. Let it cool
down for 5 minutes before you give it to your baby. Let water trapped inside
the nipple cool down and then squeeze it out. This is to ensure hygiene.

Cleaning and sterilizing: Clean the pacifier before every use with warm
water and mild soap. DO NOT use abrasive cleaning agents or aggressive
chemicals/substances on pacifiers. Excessive combinations of detergents
may eventually cause plastic components to crack. If this occurs, replace
your pacifier immediately. Pacifiers are suitable for all commonly used forms
of sterilization. Clean surfaces and your hands thoroughly before contact
with sterilized pacifiers.

Using: Always use this product under adult supervision. Replace the pacifier
after 4 weeks of use, for safety and hygiene reasons. If the pacifier becomes
lodged in the mouth, DO NOT PANIC; it cannot be swallowed and is
designed to cope with such an event. Remove from the mouth with care, as
gently as possible. Never dip the nipple in sweet substances or medication,
your child may get tooth decay.

Storage: Store the pacifier in the sterilizer / carrying case or in a dry covered
container. Do not leave a pacifier in direct sunlight or near a source of heat,
or leave in sterilizing solution for longer than recommended, as this may
weaken the nipple.
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Esterilizador/estojo para transporte
Este esterilizador/estojo para transporte permite esterilizar a chupeta do
seu bebê no micro-ondas, e carregá-lo com você. 

Antes de usar
- Remova o lacre de segurança e quaisquer adesivos do estojo.
- Lave todos os itens e assegure-se de que eles estejam limpos.
- Remova qualquer sujeira, resíduo de alimentos, gordura, óleo etc. de

todos os itens, pois isso pode prejudicar a esterilização e danificar as
chupetas ou o estojo.

- Nota: use este esterilizador/estojo para transporte somente com as
chupetas inclusas.

Para esterilizar 1 ou 2 chupetas:

Cuidado: O esterilizador/estojo para transporte, a água e as chupetas
ainda podem estar muito quentes após o período de resfriamento de 5
minutos.
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Avisos para a caixa de esterilização/estojo para transporte
Sempre verifique a temperatura das chupetas antes do uso. O nível de água,
a potência do micro-ondas ou o tempo do micro-ondas incorretos podem
reduzir a esterilização e danificar o esterilizador/estojo para transporte ou
as chupetas. Use somente as chupetas inclusas e mantenha o estojo fora
do alcance das crianças.
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Chupeta

Para a segurança do seu bebê
AVISO!
Examine-a cuidadosamente antes de cada uso. Puxe a chupeta em todas
as direções. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte-a
imediatamente. Não a deixe de molho na água e depois coloque-a no
freezer. Isso poderá desgastar a chupeta. Use apenas prendedores de
chupetas exclusivos testados para EN 12586. Nunca prenda outras fitas ou
cordões na chupeta, pois isso pode estrangular o bebê. Não amarre a
chupeta ao redor do pescoço do bebê, pois isso pode causar
estrangulamento. 

Sempre verifique se o seu bebê usa o tamanho de chupeta correto. As
chupetas Philips Avent vêm em diferentes tamanhos, de acordo com a faixa
etária.

Antes do primeiro uso: Coloque a chupeta em água fervente por 5 minutos.
Deixe-a esfriar por 5 minutos antes de oferecê-la ao seu bebê. Deixe a água
presa dentro do bico esfriar e depois aperte-o. Esse procedimento é para
garantir a higiene.

Limpeza e esterilização: Limpe a chupeta antes de cada uso com água
morna e sabão neutro. NÃO use agentes de limpeza abrasivos ou produtos
químicos/substâncias agressivos em chupetas. Combinações excessivas de
detergentes podem rachar componentes plásticos. Se isso ocorrer,
substitua a chupeta imediatamente. As chupetas são compatíveis com
todas as formas de esterilização normalmente usadas. Limpe bem as
superfícies e suas mãos antes do contato com chupetas esterilizadas.

Utilização: Sempre use o produto sob a supervisão de um adulto. Substitua
a chupeta depois de 4 semanas de uso, para fins de segurança e higiene. Se
a chupeta ficar presa na boca, NÃO SE APAVORE; ela não pode ser engolida
e foi desenvolvida para evitar esse tipo de situação. Retire a chupeta da
boca com o máximo de cuidado. Nunca mergulhe o bico em substâncias
doces ou remédios, pois isso pode causar cáries.

Armazenamento: Armazene a chupeta no esterilizador/estojo para
transporte ou em um recipiente seco coberto. Não deixe a chupeta exposta
à luz solar direta ou perto de uma fonte de calor, nem imersa na solução
esterilizadora por mais tempo do que o recomendado, pois isso pode
desgastar o bico.
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