
 

 

Varenr   

SMOKK LA BABY ROSE 0-6 MR 2 PK 10725602 

SMOKK LA BABY ROSE 6-18 MR 2PK 10733771 

SMOKK LA BABY BLUE 0-6 MR 2 PK 10725603 

SMOKK LA BABY BLUE 6-18 MR 2PK 10733772 
 

For en sunn utvikling av kjeven 

Myk og fleksibel 

- 

Narresmokk med kjevetilpasset fasong 

Trener leppe, tunge og gane 

For over 60 år siden utviklet kjeveortoped Prf. D. Dr. Balters og tannlege Dr. med 

den. Müller den første naturlige og kjevetilpassede smokken etter naturens modell. 

NUK-smokker etterligner en brystvorte under amming og er derfor perfekt tilpasset 

barnets munnhule. Smokkene dekker barnets naturlige sugebehov og trener leppe-, 

tunge- og kjevemuskulaturen, som spiller en viktig rolle når barnet senere skal 

lære seg å spise og snakke. NUK AIR SYSTEM lar luften slippe ut av sugedelen, slik 

at denne holder seg myk og formbar, og faren for feilstilling av tennene reduseres. 

 

Anvendelse: 

Før smokken brukes første gang, legges den i kokende vann i fem minutter, bruk 

tilstrekkelig vann for å unngå skade. For sikker hygiene, rengjør grundig med mildt 

oppvaskmiddel og steriliser før hver videre bruk.  Vi anbefaler å bruke NUK 

Steriliser Vapo Rapid til sterilisering. Press ut evt gjenværende væske av sugedelen 

etter rengjøring eller sterilisering og la den deretter lufttørke. Dette for å ivareta 

hygienen. Ikke rengjør narresmokken i oppvaskmaskin da maskinoppvaskmiddel kan 

forårsake materialskade. Smokker hører ikke hjemme i en mikrobølgeovn (fare for 

materialskade). Holdbarbarhet 4 år fra produksjonsdato – se datostempel (gjelder 

ved tørre og hygieniske lagringsforhold, ved romtemperatur og skjermet fra direkte 

sollys).  

 



NUK smokken er i samsvar med EN1400. Vennligst oppbevar adresse og 

artikkelnummer i tilfelle senere henvendelser. Produsert av naturlig gummilateks. 

 

For barnets sikkerhet: ADVARSEL! 

Undersøkes nøye før hver bruk. Dra smokken i alle retninger. Kast den ved første 

tegn på skade eller svakhet. Bruk kun egne smokkeholdere som er testet i henhold 

til EN12586. Ikke fest andre bånd eller snorer til smokken, da dette kan føre til at 

barnet kveles. Ikke la smokken ligge i direkte sollys, nær en varmekilde eller i 

desinfeksjonsløsninger i lenger tid enn det produsenten anbefaler. Dette kan føre 

til materialskader. I sjeldne tilfeller kan barnet klare å putte hele smokken inn i 

munnen. Forhold deg rolig hvis dette skjer! På grunn av den spesielle formen, er 

det ikke mulig å svelge smokken og de to pustehullene sikrer at barnet får 

tilstrekkelig med luft. Ta smokken ut av barnets munn så forsiktig som mulig. Ikke 

dypp smokken i medisin eller søte væsker og ikke sug på smokken selv. Dette kan 

forårsake karies hos barnet. Av sikkerhets- og hygienemessige årsaker skal smokken 

skiftes ut etter 1-2 måneders bruk. Selv uten synlige skader kan smokkens fasthet 

være redusert. 

 

 

Tilsvarer EN1400. Bruksanvisning, se pakningsvedlegg. 

 

Produsert i Tyskland 

 
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 

 
 


