
 

 

Varenr   

10175135 NUK Trendline smokk Dory 0-6 mnd 

10176140 NUK Trendline smokk Dory 6-18 mnd 

 

 

NUK Trendline smokker – får frem smilet i enhver babys ansikt. 

NUK formen på smokken er utviklet av tannleger og er laget for å etterlikne en 

brystvorte under amming: den buede oversiden passer perfekt opp mot ganen, og 

den flate undersiden gir rikelig med plass til tungens naturlige sugebevegelser.  

 

Denne naturlige NUK formen bidrar til at spedbarna trener opp musklene i leppene, 

tungen og kjeven når de suger – den optimale forberedelsen til å lære å spise og 

snakke senere. 

 

1. Passer perfekt opp mot ganen 

2. Rikelig med plass til tungen 

3. Knapp som lyser i mørket 

 

 

NUK Størrelsesguide 

Tilpasset den naturlige utviklingen av barnets kjever. Ment som en veiledning, ta 

alltid hensyn til ditt barns utvikling. 

 

Tilsvarer EN1400. Bruksanvisning, se pakningsvedlegg. 

 

Produsert i Tyskland 

 



Bruksanvisning: 
Før første gangs bruk kokes smokken i fem minutter, pass på å ha tilstrekkelig med 
vann for å unngå materialskader. For å ivareta hygienen, vask og desinfiser før hver 
videre bruk. Til desinfisering anbefales NUK Vaporisator.  Press eventuell væske av 
sugedelen etter rengjøring og la smokken lufttørke. Vask i oppvaskmaskin kan 
skade smokken. Smokker hører heller ikke hjemme i mikrobølgeovn, da 
materialskader kan oppstå. Oppbevares tørt, hygienisk og skjermet mot lys. 
 
For ditt barns sikkerhet: ADVARSEL 
Kontroller smokken før hver gangs bruk, spesielt når barnet har fått tenner. Trekk 
smokken i alle retninger. Ved det minste tegn på skader eller feil, kastes smokken. 
Bruk kun smokkelenker som er i samsvar med EN12586, fest aldri andre snorer eller 
bånd til smokken. Barnet kan kveles av dem. Legg aldri smokken i direkte sollys 
eller i direkte nærhet til en varmekilde. La den heller ikke ligge i 
desinfeksjonsløsning lenger enn det som er anbefalt, da det kan skade sugedelen. I 
svært sjeldne tilfeller klarer et barn å få hele smokken i munnen. Forhold deg rolig 
om dette skulle skje! På grunn av det spesielle designet kan den ikke svelges og 
sikkerhetshullene i munnskjoldet sikrer tilstrekkelig lufttilgang.  Fjern smokken så 
forsiktig som mulig fra barnets munn. Dypp aldri smokken i medisin eller søt væske, 
og sug aldri av den selv. Begge deler kan forårsake karies. Av hygiene- og 
sikkerhetshensyn skiftes smokken ut etter 1-2 måneders bruk. Selv uten synlige 
tegn på skader/slitasje kan den være svekket. For smokker med beskyttelseshette: 
Oppbevar alltid sikkerhetshetten utenfor barnets rekkevidde, for å hindre kvelning. 
 
For evt senere henvendelser, ta vare på artikkelnummer og adresse. 
 
Importør Norge: Chrom as, Karoline Kristiansens vei 3, 0661 OSLO 
Tlf.: 23344800 mail: kundeservice@chrom.no 

 
 


