BÌNH VÀ CỐC BORN FREE
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Cách sử dụng bình ( các bước theo hình vẽ)

5. Đặt van thông khí vào miệng bình và ấn chặt xuống.
6. Lắp núm vú vào nắp cổ bình và vặn chặt.( không nên vặn quá chặt để đảm bảo khí được lưu thông tốt nhất).
7. Luôn kiểm tra nhiệt độ sữa trong bình trước khi cho bé ăn bằng cách nhỏ một vài giọt lên cổ tay.
8. Bế và cho bé ăn đúng tư thế (hình 8).

1. Các bộ phận của bình và cốc:
A. Nắp
B. Cổ bình
C. Núm vú
D. Nắp chống đổ
E. Nắp cài van thông khí
F. Van thông khí silicone
G. Tay cầm

9. Sau khi ăn, tháo rời các bộ phận của bình và rửa sạch trong nước xà phòng ấm. Sau khi bình sữa và phụ kiện đã rửa sạch, có
thể lặp lại bước 2 bằng cách khử trùng hoặc cất các phụ kiện ở nơi khô ráo, thoáng mát.

H. Bình
I. Cốc

Hãy vì sức khỏe và sự an toàn của bé.
Một số lời khuyên hữu ích
Để đảm bảo van thông khí hoạt động đúng cách, vui lòng kiểm tra:
- Không có khe hở giữa hai phần của van thông khí.
- Khe thông khí đã được rạch mở.
- Nắp bình được vặn chắc nhưng không quá chặt.
- Khi di chuyển, đóng thêm nắp chống đổ với chiều của chữ “UP” lên trên.
- Phải lắp đầy đủ các phụ kiện của bình sữa như hướng dẫn. Không dùng bình không có van thông khí.
Vệ sinh bình
Việc rửa sạch bình và phụ kiện sau mỗi lần sử dụng là rất quan trọng.
Nên sử dụng các loại dung dịch và miếng cọ rửa chuyên dụng.
Không đặt bình lên bề mặt đã lau bằng dung dịch hóa chất tẩy rửa.
Không nên chà cọ bình với vật làm bằng kim loại vì nó có thể làm xước bình.
Có thể rửa bằng máy rửa bát- tầng trên cùng (riêng bình PES được làm từ chất liệu nhựa cao cấp chống trầy xước thì có thể đặt
ở tầng dưới)

2 . Trước lần sử dụng đầu tiên, rửa sạch các bộ phận của bình/cốc trong dung dịch nước xà phòng ấm, sau đó khử
trùng 5 phút trong nước sôi hoặc cũng có thể khử trùng bằng máy tiệt trùng.
3 . Đổ sữa mẹ hoặc sữa bột vào bình (Pha sữa theo công thức nếu dùng sữa bột)

Núm vú:
Chúng tôi khuyến khích người dùng chỉ nên sử dụng núm vú của BornFree.
Kiểm tra núm vú trước mỗi lần sử dụng ( bằng cách kéo mạnh ở mọi hướng). Nếu phát hiện núm bị hư, mòn hoặc rách hãy
ngưng sử dụng ngay lập tức.
Điểm đặc biệt của bình/cốc là các bộ phận của bình sữa và cốc tập uống có thể lắp vừa và dùng chung với nhau. Như vậy sẽ
rất tiết kiệm cho mẹ và tiện lợi cho bé khi lớn hơn, bé chuyển từ bú bình sang tập uống bằng cốc

.

Khuyến cáo: Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cho bình thủy tinh bị nứt hoặc vỡ. Kiểm tra bình và sữa trước khi sử
dụng hoặc hâm nóng.

4. Lắp phần nhựa trắng của van thông khí và phần silicon khít chặt vào nhau trước khi lắp vào bình.
Kiểm tra:
• Không có khe hở giữa hai phần của van thông khí.
• Khe thông khí (slit fente) được mở (hình 4).

Cảnh báo!
• Để khỏi tầm tay của trẻ khi không sử dụng.
• Không nên hâm sữa bằng lò vi sóng vì nó không làm nóng đều, dễ gây bỏng
• Không để bình tiếp xúc trực tiếp với nguồn tỏa nhiệt.
• Luôn luôn kiểm tra nhiệt độ của đồ ăn trước khi cho bé ăn.
• Không sử dụng núm vú thay ti giả.
• Luôn sử dụng bình dưới sự giám sát của người lớn.
• Không phơi núm vú trực tiếp dưới ánh nắng hoặc nguồn tỏa nhiệt.
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