
uso ou por um tempo superior 
ao recomendado em soluções 
para esterilização para evitar 
desgaste do produto. • Pode ser 
colocado na lava-louças. Corantes 
dos alimentos podem manchar o 
produto. • Por razões de higiene a 
troca dos bicos é recomendade a 
cada 3 meses. • Manter em lugar 
seco e coberto. • Não permita às 
crianças brincarem com partes 
pequenas ou andarem/correrem 
enquanto usam mamadeira ou 
copos • Use somente Bicos AVENT 
com Mamadeiras AVENT Airflex, 
Sistema de Alimentação VIA e 
Copos Mágicos. ATENÇÃO: 
Mantenha o disco de vedação 
fora do alcance de crianças. O bico 
de silicone deve ser examinado 
regularmente para verificar se não 
apresenta rachaduras resultantes 
das mordidas do bebê.

• Antes de cada uso, colocar o
bico em água fervente, por, pelo 

menos, 5 (cinco) minutos. • Antes 
de cada uso, examinar se o bico 

apresenta algum rasgo ou 
perfuração, descartando-o caso 

esteja danificado. • O furo do bico 
já está na medida exata, não 

necessitando aumentá-lo, sob
o risco de provocar asfixia. • Para 

prevenir cáries dentárias, não 
mergulhar o bico em substâncias 

doces. • Não utilizar a mamadeira 
sem supervisão constante de um 

adulto. • O aquecimento irregular 
do líquido pode causar risco de 

queimadura para o bebê. • Guardar 
a embalagem e/ou rótulo para 

eventuais consultas. • Nunca utilizar
o bico da mamadeira como chupeta.

• Não deixar o produto exposto à 
luz do sol ou calor quando

não estiver em
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Product:  LBL Teat Instructions P&R DB
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