Návod k použití
Suplementor

Čištění:
SNS musí být čištěn po každém použití.
1. Naplňte láhev teplou mýdlovou vodou, odstraňte přídržný kroužek a hadičky. Hadičky propláchněte proudem vody.
2. Znovu naplňte láhev čistou vodou a propláchněte hadičky proudem vody.
3. Prázdnou láhev několikrát stiskněte, abyste z hadiček odstranili
kapky.
4. Systém úplně rozložte a zbývající části omyjte v mýdlové vodě.
5. Řádně propláchněte a osušte na čistém ručníku.
6. Znovu složte.

Doplňkový systém SNS se používá ke krmení dětí pomocí speciálního systému nádobky a hadiček. Miminko může být krmeno
buď mateřským mlékem jiné maminky nebo náhradní výživou.
Podle hustoty tekutiny mohou být používány hadičky o 3 různých
průměrech. Doporučujeme začínat s hadičkou o středním průměru.
SNS může být používán pro:
adoptované děti
děti s rozštěpem rtu/ patra
předčasně narozené děti
děti, které pomalu přibývají na váze
relaktaci
1. Šňůrka na zavěšení láhve
(600.0155)
2. Lahvička, 150 ml (811.0007)
3. Hadičky s ventilkem – 3 velikosti:
červená
(800.0042)
bílá
(800.0041)
transparentní
(800.0044)
4. Držák ventilku (810.0501)
5. Šroubovací uzávěr (810.0500)
6. Ochranný kryt láhve (810.0502)
7. Lepicí páska SNS (899.0007)

Montáž:
1. Zvolte průměr hadiček.
2. Ventil s hadičkami protáhněte přídržným ventilem. Upozornění:
Netahejte za hadičky. Nejsou příliš silné a mohly by se poškodit.
3. Protáhněte hadičky s ventilem přídržným kroužkem, dokud
nezapadne.
4. Naplňte láhev vhodnou náhradní výživou doporučenou lékařem.
5. Našroubujte přídržný kroužek na láhev. Hadičky upevněte do
rýh na kroužku, abyste zabránili toku mléka při pověšování
systému kolem krku.
6. Pověste si SNS kolem krku. Dodržujte výšku umístění jako je na
obrázku. Čím výš je láhev umístěna, tím je rychlejší průtok mléka.
7. Přiložte hadičky k bradavkám (asi
5
mm
za
bradavku)
a
v horizontálním směru přilepte lepící páskou na prsy.
8. Přiložte miminko k prsu a uvolněte hadičku z kroužku, aby
mohlo začít protékat mléko. Dotkněte se bradavkou dolního rtu
miminka, dokud neottevře pusinku. Jakmile si dítě přisunete
k prsu, umístěte hadičku pod jeho horní ret, aby přijalo jak bradavku tak hadičku. Jestliže máte z počátku potíže se správným
umístěním hadičky, buďte trpělivá a opakujte postup znovu.
9. Na začátku jemně stlačujte láhev, aby se hadičky naplnily
mlékem a dítě nepolykalo kalo vzduch.

Sterilizace:
Před prvním použitím a následně 1x denně:
Před prvním použití a poté jednou denně musí být SNS sterilizován,
resp. vyvařen (nejlépe ráno). Omyjte a opláchněte všechny části.
Vložte je do hrnce se studenou vodou (3 cm od okraje). Zakryjte a
povařte na 10 minut. Poté vodu vylijte a nechte části zchladit v hrnci
bez pokličky. Jednotlivé části vyjměte z hrnce a nechte osušit na
čistém ručníku. Abyste předešli vytvoření vodního kamene, přidejte
do vody 5 ml kuchyňského octa. Všechny části by měly být řádně
opláchnuty ve studené vodě. Všechny části mohou být autoklávovány.

Umístění hadiček:
Ujistěte se, že má dítě hadičku na středu svého horního rtu a ne
v koutku.

Průměr hadiček:
Děti používající SNS mají odlišné požadavky na průtok mléka. Čím
větší je průměr hadičky, tím je průtok mléka vyšší. Začněte na
středním průtoku a sledujte polykání dítěte během krmení. Dítě by
mělo polykat téměř s každým sáním. Jestliže polyká nepravidelně,
zkontrolujte správné umístění hadiček nebo zkuste použít hadičku
s větším průměrem.
Tenká hadička červený ventil
Střední hadička bílý ventil
Široká hadička transparentní ventil

Regulace průtoku:
Průtok může být regulován náledujícími způsoby:
Zvýšení průtoku: - použijte širší hadičku
- umístěte SNS výš
- mačkejte láhev
- teplá náhradní výživa
Snížení průtoku: - použijte užší hadičku
- systém posuňte níž

Ukončení používání SNS:
Konzultujte s lékařem.
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