
 

 

Varenr 10729760  NUK Freestyle smokk silikon S 1 

Varenr 10735810   NUK Freestyle smokk silikon S 2 

 

Den ortodontiske NUK Freestyle smokken er spesielt hudvennlig på 

grunn av større hull og færre kontaktpunkter på smokkplaten. 

 

1. Kjevevennlig fasong  

2. Med ring 

3. Færre kontaktpunkter mot barnets hud 

4. Større hull, bedre ventilasjon 

 

Spesielt hudvennlig, bekreftet av 88 % av mødrene i en forbrukerundersøkelse 

med 100 mødre i Tyskland 2012. 

 

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

Produsert i Tyskland. 

--- 
Bruk: 

 Før førstegangs bruk plasser smokken i kokende vann i 5 minutter, bruk 
tilstrekkelig vann for å unngå skade. For sikker hygiene, rengjør grundig med 
mildt oppvaskmiddel og steriliser før hver videre anvendelse. Vi anbefaler å 
bruke NUK Vapo Rapid til sterilisering.  

 Press ut evt gjenværende væske og la smokken lufttørke. Dette for å ivareta 
hygienen. 

 Ikke rengjør smokken i oppvaskmaskin da maskinoppvaskmiddel kan 
forårsake materialskade. 

 Smokker hører ikke hjemme i en mikrobølgeovn (fare for materialskade)! 

 Holdbarhet: 4 år fra produksjonsdato – se stempel på pakken. Gjelder ved 
tørre, hygieniske lagringsforhold, ved romtemperatur og skjermet fra direkte 
sollys. 
 
 

 
For ditt barns sikkerhet – advarsel: 
 

 Undersøk nøye før hver bruk, især når barnet har fått tenner. 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 en smokk ettersom dette kan føre til at barnet 
kveles.  

 Ikke la smokken ligge i direkte sollys, nær en varmekilde, la den heller ikke 
ligge i desinfeksjonsløsning lenger 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 det spesielle designet er det 
ikke mulig å svelge smokken og de to hullene i smokkplaten 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 av smokken. Dette 
kan medføre karies hos barnet. 

 Av sikkerhets- og hygienemessige årsaker skal smokken byttes ut etter 1-2 
måneders bruk. Selv uten synlige skader kan smokkens fasthet være 
redusert. 

 
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 

 


