Philips NL9206AD-4 Drachten

4213.354.3928.1

Keterangan umum
Cangkir ASIP adalah wadah plastik
yang dapat digunakan untuk
menyimpan cairan atau makanan.
Jika dikombinasikan dengan
adaptor dan pompa ASI, cangkir
ini juga dapat digunakan untuk
menampung ASI yang diperah.
Cangkir ini terdiri dari gelas dan
tutup berulir.
Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi yang
diketahui.
Peringatan
Selalu gunakan produk ini dengan
pengawasan orang dewasa.
Setiap kali sebelum menggunakan,
periksa semua item. Buang
segera jika ada tanda-tanda
kerusakan atau kondisinya
sudah tidak lagi bagus. Mengisap
cairan terus-menerus dan dalam

waktu lama akan menyebabkan
kerusakan gigi. Untuk menghindari
kerusakan gigi, minuman selain
susu dan air, misalnya jus buah
dan minuman manis berperasa
tidak direkomendasikan. Jika
digunakan, maka harus diencerkan
dan hanya selama jangka waktu
terbatas jangan dihisap terus.
Memanaskan di oven microwave
dapat menghasilkan suhu
setempat yang tinggi. Hal ini dapat
memengaruhi nilai gizi dari susu
atau makanan tersebut. Selalu
aduk makanan untuk memastikan
distribusi panas yang merata dan
uji suhunya sebelum menyajikan.
Periksalah selalu suhu makanan
sebelum memberi makan. Jangan
biarkan bayi Anda bermain dengan
komponen kecil atau berjalan/
berlari sambil menggunakan botol

atau cangkir. Jauhkan semua
komponen yang tidak sedang
digunakan dari jangkauan anakanak. Produk ini dapat pecah jika
terjatuh.
Perhatian
Sebelum penggunaan pertama,
bongkar semua komponen dan
bersihkan serta sterilkan secara
menyeluruh. Masukkan cangkir
ASIP ke dalam air mendidih selama
5 menit. Hal ini diperlukan untuk
memastikan kebersihannya.
Cangkir ASIP Philips Avent sesuai
untuk semua metode sterilisasi.
Cuci tangan Anda hingga bersih
sebelum menyentuh komponen
yang sudah disterilkan dan
pastikan permukaan tempat
Anda meletakkan komponen
yang telah disterilkan juga
bersih. Susu dan makanan

dalam cangkir ASIP akan lebih
cepat hangat daripada di dalam
botol/kemasan makan standar.
Perhatikan, menghangatkan susu
dan makanan dalam cangkir ASIP
memerlukan waktu lebih singkat.
Jangan meletakkan cangkir ASIP di
dalam oven yang panas atau pada
permukaan yang panas.
Efek samping
Tidak ada efek samping yang
diketahui.
Menggunakan produk
Cangkir ASIP digunakan untuk
menyimpan cairan atau makanan
di dalam kulkas atau freezer.
Jika dikombinasikan dengan
adaptor dan pompa ASI, cangkir
ini juga dapat digunakan untuk
menampung ASI yang diperah.
Membersihkan dan mensterilkan
Setiap kali selesai menggunakan,

cuci dan bilas semua komponen
hingga bersih. Sterilkan dengan
pensteril Philips Avent atau
dengan merebusnya selama 5
menit. Cangkir ASIP aman dicuci
dalam mesin pencuci piring. Dapat
dibersihkan di rak paling atas mesin
pencuci piring.
Jangan meletakkan benda apa
pun di atas cangkir ASIP. Jangan
gunakan bahan pembersih
abrasif atau pembersih antibakteri. Kombinasi deterjen yang
berlebihan dapat menyebabkan
komponen plastiknya pecahpecah. Jika hal ini terjadi, gantilah
dengan segera. Pewarna makanan
dapat melunturkan warna
komponen.

Penyimpanan
Saat tidak digunakan, simpan di
dalam wadah tertutup yang bersih
dan kering.

