
 

 

Varenr 10725008 Genius smokk lateks S 0 

For små nyfødte 

 

Denne størrelsen ble utviklet i samarbeid med eksperter og innfrir de spesielle 

behovene nyfødte med lav fødselsvekt har. 

1. Ekstra myk og fleksibel sugedel gjør smokken spesielt tannvennlig. 

2. Mer plass til tungen og den naturlige sugebevegelsen. 

 

I samsvar med EN1400. Mer informasjon og bruksanvisning, se nedenfor.  

Produsert av naturlig gummilateks. 

Produsert i Tyskland. 

--- 
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 med 
oppvaskmiddel (eks NUK oppvaskmiddel for tåteflasker) og desinfiseres før videre 
bruk. NUK Steriliser Vapo Rapid anbefales til desinfeksjon. 
 
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 mikrobølgeovn (materialskade kan forekomme). 
 
 
Oppbevares beskyttet mot sterkt lys, hygienisk og tørt.  
 
 
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. 
 
Bruk kun smokkelenker/-bånd som er i samsvar med EN12586. Fest aldri andre bånd 
eller snorer til smokken, da barnet kan kveles av disse. 
 
 
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, eller sug på den selv -  dette kan 
medføre karies. 
 
Bytt ut smokken etter 1-2 måneder av hygiene- og sikkerhetshensyn. Selv om den 
ikke viser tegn på skade eller slitasje etter denne tiden, kan den være svekket. 
 
For smokker med beskyttelseshette – oppbevar sugedelens beskyttelseshette 
utilgjengelig for barn for å unngå 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 

 


