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Keterangan umum
Dot Natural terletak pada bagian
atas botol Natural dan merupakan
tempat keluarnya cairan.
Dot terbuat dari silikon yang
memiliki 1 atau beberapa lubang
di ujungnya serta katup sebagai
tempat masuknya udara selama
bayi minum.
Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi yang
diketahui.
Peringatan
PERINGATAN! Selalu gunakan
produk ini dengan pengawasan
orang dewasa. Jangan
menggunakan dot susu sebagai
dot pentil. Mengisap cairan
terus-menerus dan dalam
waktu lama akan menyebabkan
kerusakan gigi. Periksalah selalu
suhu makanan sebelum memberi

makan. Jauhkan semua komponen
yang tidak sedang digunakan dari
jangkauan anak-anak. Periksa
dengan saksama setiap kali
sebelum menggunakan. Tarik dot
ke semua arah. Buang segera jika
ada tanda-tanda kerusakan atau
kondisinya sudah tidak lagi bagus.
Jangan ubah produk atau bagian
apa pun dengan cara apa pun. Hal
ini dapat menyebabkan produk
tidak berfungsi dengan aman.
Jangan biarkan dot di bawah
sinar matahari langsung atau
panas, atau ditinggalkan di dalam
disinfektan lebih lama dari yang
direkomendasikan karena dapat
merusak produk. Jangan masukkan
dalam oven yang panas. Sebelum
pertama kali digunakan, masukkan
ke air mendidih selama 5 menit. Hal
ini diperlukan untuk memastikan

kebersihannya. Bersihkan sebelum
menggunakan.
Cuci dalam air sabun yang hangat
dan bilas dengan saksama,
kemudian sterilkan menggunakan
pensteril Philips Avent yang cocok
untuk botol Natural atau rebus
selama 5 menit. Memanaskan
di oven microwave dapat
menghasilkan suhu setempat yang
tinggi. Sangat berhati-hatilah saat
memanaskan makanan dalam
microwave. Selalu aduk makanan
untuk memastikan distribusi panas
yang merata dan uji suhunya
sebelum menyajikan. Aman di
mesin cuci piring - pewarna
makanan bisa menyebabkan
warna komponen berubah. Jangan
biarkan anak Anda bermain dengan
komponen kecil atau berjalan/
berlari sambil menggunakan botol

atau cangkir. Untuk menjaga
kehigienisan, disarankan untuk
mengganti dot setiap 3 bulan.
Simpan dot di dalam wadah
tertutup dan kering. Dot Philips
Avent tersedia dengan laju aliran
yang berbeda untuk membantu
bayi Anda minum. Seiring waktu
Anda dapat mengganti dot sesuai
dengan kebutuhan khusus bayi
Anda.
Perhatian
--Jangan masukkan dalam oven
yang panas, karena plastik dapat
meleleh.
--Sifat bahan plastik mungkin
terpengaruh oleh cara
membersihkan dan suhu tinggi.
Ini dapat memengaruhi ketepatan
pemasangan tutupnya.
--Jangan biarkan dot di bawah
sinar matahari langsung atau

panas, atau ditinggalkan di dalam
disinfektan lebih lama dari yang
direkomendasikan karena dapat
merusak produk.
--Pastikan Anda menggunakan dot
yang tepat untuk bayi Anda. Jika
susu luber di sekitar mulut bayi,
coba pilih dot dengan lubang
lebih sedikit.
Efek samping
Tidak ada efek samping yang
diketahui.
Menggunakan produk
Umumnya digunakan pada bayi
dan balita. Khususnya, digunakan
untuk memberikan susu formula
atau ASI perah kepada bayi.
Cara menggunakan:
Sebelum menggunakan alat
pertama kali
--Sebelum menggunakan untuk
pertama kali, bongkar semua

bagian, bersihkan dan sterilkan
produk.
--Sterilkan menggunakan Philips
Avent Sterilizer atau rebus selama
5 menit. Hal ini diperlukan untuk
memastikan kebersihannya.
--Ketika mensterilkan dengan air
mendidih, usahakan agar botol
atau bagian lain tidak menyentuh
sisi panci. Hal ini dapat
menyebabkan produk berubah
bentuk atau rusak permanen yang
tidak ditanggung oleh Philips.
--Periksa dot sebelum digunakan
dan tarik dot ke semua arah.
Jangan gunakan produk yang
rusak.
Ketika Anda merakit botol, pastikan
tutup dipasang vertikal ke botol
sehingga dot berada di posisi tegak
(lihat gambar untuk rincian lebih
lanjut). Untuk melepaskan tutup,

letakkan tangan Anda di atas tutup
dan ibu jari Anda pada lekukan
tutup. Dot lebih mudah dirakit jika
Anda menggoyangnya ke atas
bukan menariknya tegak lurus
ke atas. Pastikan Anda menarik
dot sepenuhnya sampai bagian
bawahnya rata dengan cincin
berulir.
Penyimpanan
Periksa botol dan dot setiap kali
sebelum digunakan dan tarik dot
ke semua arah untuk mencegah
bahaya tersedak. Buang segera jika
ada tanda-tanda kerusakan atau
kondisinya sudah tidak lagi bagus.
Untuk menjaga kehigienisan,
disarankan untuk mengganti dot
setiap 3 bulan. Simpan dot di
dalam wadah tertutup dan kering.
Jika tidak digunakan, jangan
simpan di tempat yang terkena

sinar matahari langsung atau
panas, atau ditinggalkan di dalam
desinfektan (‚cairan pensteril‘) lebih
lama dari yang direkomendasikan,
karena ini akan memperlemah
dot. Jangan masukkan dalam
oven yang panas. Simpan botol di
tempat yang kering.

