
Varenummer 10256412 NUK Welcome Set 

NUK Welcome Set 

Perfekt startsett for nyfødte. 

Innhold:  

NUK Genius «My First NUK» 0-6 mnd smokk, i samsvar med EN1400 
NUK smokkboks 
NUK babybørste 
NUK Biteringsett, 3 m+ 
NUK tannpleie læresett 6 m+ (2 deler) 
NUK mappe (Øko-Tex standard 100) 
- 

 

BRUKSANVISNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NUK Genius «My First NUK» 0-6 måneder 

 Ekstra myk overside for maksimal tilpasning til babyens gane. 

 Ekstra flat sugedel for bedre plass til tungen og en naturlig sugebevegelse 

 Ekstra tynn og smal hals på sugedelen for å redusere trykket på kjeve og tenner 

Bruk: 
Før første gangs bruk, kokes smokken i fem minutter. Bruk tilstrekkelig med vann slik at 
materialskade unngås. For å sikre god hygiene bør smokken vaskes og steriliseres før videre bruk. 
 
Press ut gjenværende væske fra sugedelen etter vask og la smokken lufttørke. 
 
Smokker skal ikke vaskes i oppvaskmaskin da dette kan medføre materialskade. 
 
Smokker hører ikke hjemme i mikrobølgeovnen (materialskader kan oppstå!) 
 
 
Oppbevar smokken tørt og rent, og skjermet fra direkte sollys. 
 
For ditt barns sikkerhet – advarsel: 
 
 
Kontroller smokken nøye før hver bruk, spesielt når barnet har fått tenner. Trekk smokken i alle 
retninger. Ved det minste tegn på skader eller slitasje, må smokken byttes ut. 
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Bruk kun spesielle smokkelenker/bånd som er i samsvar med EN12586. Fest aldri andre snorer eller 
bånd i smokken, dette kan medføre kvelning. 
 
Ikke oppbevar smokken i direkte sollys, nær en varmekilde eller la den ligge i steriliseringsvæske 
lengre enn anbefalt. Dette kan skade smokken. 
 
I sjeldne tilfeller kan barnet klare å få hele smokken inn i munnen. Dersom dette skjer – forhold deg 
ROLIG! På grunn av fasongen, kan ikke smokken svelges og de to hullene i platen sikrer tilstrekkelig 
lufttilgang. Fjern smokken fra barnets munn så forsiktig som mulig. 
 
Ikke dypp smokken i medisin eller søte væsker, dette kan medføre karies. 
 
Bytt ut smokken etter 1-2 måneder for å sikre god hygiene og sikkerhet. Selv om den ikke viser tegn 
på skade eller slitasje, kan den være svekket. 
 
2 NUK smokkeboks 
Praktisk boks for hygienisk oppbevaring av smokker. 
 
Rengjøring: Egnet for vask i oppvaskmaskin. 
 
3 NUK Babybørste 
Ekstra myk nylonbust for skånsom hårpleie og massasje av hodebunnen. 
Spesielt hygienisk da den tåler vask opptil 60 grader. Skaftet gir et godt, stødig grep. 

Rengjøring: Før første gangs bruk vaskes børsten med varmt vann og såpe, skylles godt og tørkes på 

et luftig sted. Ved senere behov kan den vaskes ved temperaturer opptil 60 grader.  

4 NUK Babysaks 

For skånsom neglepleie. 

Klipper sikkert og nøyaktig. 

Av rustfritt edelstål 

Sikkerhetsanvisning: Når saksen ikke er i bruk, settes sikkerhetshetten på. Oppbevares utenfor barns 

rekkevidde. Fare for skade og svelging. 

5 NUK BITERINGSSETT fra 3 måneder 

Forsiktig massasje av gommene og lindring ved tannfrembrudd. 

 Ulike myke og avkjølende biteringelementer lindrer spenningene som kan oppstå i kjeven 

ved tannfrembrudd. 

 Tygging på denne øker produksjonen av spytt, som motvirker karies. 

 Med sin ergonomiske form når biteringen frem til alle områder i kjeven. 

 Ulike farger og former, samt koblingen mellom de to delene fremmer læring. 

 Fremstilt av høykvalitetsplast 

 For ekstra lindring – legg den transparente biteringen i kjøleskapet (NB! Ikke i fryser) og sett 

den deretter på den hvite ringen. Den hvite ringen er god å holde i, og den avkjølte ringen 

gir ekstra lindring. 

NUK biteringer er i samsvar med EN71.  

VIKTIG: NUK biteringer oppfyller NUKs egne, høye krav til sikkerhet, og består av kvalitetsplast. 

Før barnet får biteringen, fjernes all emballasje og biteringen kokes i ca 3 minutter.  

Ikke vask biteringen i oppvaskmaskin, eller steriliser i mikrobølgeovn, da dette kan medføre 

materialskader. 

For ditt barns sikkerhet: 



La barnet kun bruke biteringen under oppsyn av en voksen. 

Avkjøl kjøleelementet kun i kjøleskap, aldri i fryser eller kjøleskapets frysedel. 

Kontroller biteringen før hver bruk for skader eller tegn på slitasje. Ved skade eller slitasje, må 

den straks byttes ut. 

 

6 NUK TANNPLEIE-LÆRESETT fra 6 måneder 

 Forberedelse til tannpuss  

 Sklisikkert grep, kan også holdes av barn og voksen samtidig 

 Sikkerhetsring forhindrer at børstene dyttes for langt inn i munnen. Kan også brukes som 

stativ. 

 Produsert i kunststoff av høy kvalitet. 

 

Masser gommene forsiktig, slik at ikke tannkjøttet skades. 

a) Trinn 1 

Massasjehode til forsiktig massasje av tannkjøtt og gommer ved tannfrembrudd. 

b) Trinn 2 

Børste med gummiknotter til skånsom rengjøring og pleie av de første synlige tennene 

Viktig: 

NUK tannpleie læresett er fremstilt av trygt, PVC-fritt materiale (PP/TPE) og oppfyller NUKs strenge 

sikkerhetskrav. 

 Fjern all emballasje 

 Rengjør børstehodene med varmt vann før første gangs bruk, og videre før hver gangs bruk 

 Ved koking, sørg for å ha tilstrekkelig med væske i kjelen slik at materialskade unngås 

 Tannpleieprodukter hører ikke hjemme i oppvaskmaskin eller mikroovn, da dette kan 

medføre materialskader 

 

For ditt barns sikkerhet:  

Brukes kun under oppsyn og aldri som erstatning for smokk. 

Kontroller børstene for skader eller tegn på slitasje før hver bruk. Ved det minste tegn på dette, 

må de straks byttes ut. 

La aldri barnet leke med sikkerhetsringen – kvelningsfare. 

7 NUK VESKE 

Ved behov, kan denne vaskes for hånd. 

Ta vare på bruksanvisningen og kontaktinformasjonen, for evt senere henvendelser. 

Produsent: MAPA GmbH, Industriestrasse 21-25, 27404 Zeven Tyskland 

Importør til Norge: Chrom as, Karoline Kristiansens vei 3, 0661 Oslo  

mail:kundeservice@chrom.no 

 

 

 


