Medela Pump & SaveTM - Pungi pentru lapte matern, presterilizate, 20 buc (008.0315)
Produs de unică folosinţă. Fără Bisfenol A.
Materiale: Strat exterior: Poliester, Strat interior: Polietilenă.
Mici şi practice: pomparea direct în pungă previne pierderea de lapte şi ocupă puţin spaţiu. Folosirea produselor unice Medela bazate pe
cercetare, oferă mamelor cea mai bună alegere pentru hrănirea bebeluşului, după alăptare. Medela: Alegerea nr. 1 în spitale şi pentru
mame.
Ideale pentru colectarea, stocarea şi congelarea laptelui matern.
Produsul poate diferi de imagine.
Instrucţiuni de folosire: Colectarea laptelui matern
1. Zona etichetei permite să notaţi diferite informaţii pe pungă. 2. Deschideţi cu atenţie închiderea tip fermoar, având grijă să nu rupeţi partea de sus perforată. 3.
Puneţi punga în jurul conectorului cupei colectoare a pompei de sân. 4. Detaşaţi banda galbenă desprinzând-o în locul indicat şi despăturiţi-o.
5. Prindeţi banda galbenă peste partea de sus a cupei colectoare. 6. Dezlipiţi fâşia de hârtie de la capătul benzii şi lipiţi-o pe cealaltă parte a pungii. Atenţie! Nu
lăsaţi fâşia de hârtie la îndemâna copiilor (pericol de înghiţire). 7. Când pompaţi, nu umpleţi punga peste semnul de 150 ml. 8. Când aţi terminat de pompat,
detaşaţi punga rupând perforaţiile de deasupra zonei de etichetare. Fundul plat al pungii îi va permite să stea vertical, până când puneţi pompa deoparte. 9. Pentru
a înlătura banda de pe cupa colectoare, rupeţi banda şi aruncaţi partea superioară a pungii. 10. Presaţi uşor punga pentru a scoate surplusul de aer şi apoi
închideţi fermoarul.
Igienă: Spălaţi bine mâinile cu apă şi săpun, înainte de a atinge sânul şi componentele pompei. Evitaţi să atingeţi interiorul pungii pentru lapte. Curăţaţi sânul şi
zona din jur cu o cârpă umedă. Nu folosiţi săpun sau alcool, pentru că pot să usuce pielea şi să cauzeze fisuri la nivelul mameloanelor.
Conservarea/ decongelarea laptelui matern (Pentru bebeluşi sănătoşi, născuţi la termen)
Lapte matern proaspăt extras
Lapte matern decongelat
Temperatura camerei
Nu lăsaţi la temperatura camerei
Temperatura camerei
Nu lăsaţi la temperatura camerei
Frigider
3-5 zile la aprox. 4°C
Frigider
10 ore
Congelatorul frigiderului
6 luni la aprox. -16°C
Congelatorul frigiderului Nu recongelaţi
Congelator
12 luni la aprox. -18°C
Congelator
Nu recongelaţi
Nu păstraţi laptele matern în uşa frigiderului. Pentru a păstra elementele nutritive ale laptelui matern, decongelaţi-l în frigider pe timpul nopţii sau prin punerea
pungii sub un jet de apă caldă (max. 37°C), nu fierbinte. Agitaţi uşor punga pentru a omogeniza grăsimile, care eventual s-au separat. Nu decongelaţi laptele
matern într-un cuptor cu microunde sau într-un recipient cu apă clocotită (risc de arsură).
Reciclarea deşeurilor se face conform normelor locale.

