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Keterangan umum
Botol Classic+ adalah botol minum
dengan dot untuk bayi dan anak.
Botol ini terdiri atas 4 bagian: yaitu
wadah plastik, cincin berulir, dot,
dan tutup botol.
Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi yang
diketahui.
Peringatan
Selalu gunakan produk ini dengan
pengawasan orang dewasa.
Jangan menggunakan dot susu
sebagai dot pentil. Mengisap
cairan terus-menerus dan dalam
waktu lama akan menyebabkan
kerusakan gigi. Periksalah selalu
suhu makanan sebelum memberi
makan. Memanaskan di oven
microwave dapat menghasilkan
suhu setempat yang tinggi. Sangat
berhati-hatilah ketika memanaskan

minuman di microwave. Jauhkan
semua komponen yang tidak
sedang digunakan dari jangkauan
anak-anak. Jangan biarkan anak
Anda bermain dengan komponen
kecil atau berjalan/berlari sambil
menggunakan botol atau cangkir.
Jangan masukkan dalam oven
yang panas. Untuk menghindari
kulit melepuh, dinginkan dulu
cairan yang panas sebelum
disajikan. Minuman selain susu
dan air, seperti jus buah dan
minuman manis beraroma tidaklah
disarankan. Jika digunakan, maka
harus diencerkan dan hanya
selama jangka waktu terbatas,
jangan dihisap terus. Untuk
memastikan botol berfungsi
dengan benar dan untuk mencegah
kebocoran, pastikan bahwa Anda
selalu: menghilangkan segala

serpihan atau sisa yang dapat
menumpuk di sekitar leher botol
sebelum ditutup, dan jangan
memasang cincin berulir pada
botol terlalu kencang. ASI yang
telah diperah dapat disimpan
dalam botol/wadah polipropilena
Philips Avent yang telah disterilkan
dalam kulkas hingga selama 48 jam
(bukan di pintunya), atau dalam
freezer hingga 3 bulan. Jangan
sekali-kali membekukan ulang ASI
atau menambahkan ASI baru ke
susu yang sudah beku.
Perhatian
--Jangan masukkan dalam oven
yang panas, karena plastik dapat
meleleh.
--Sifat bahan plastik mungkin
terpengaruh oleh cara
membersihkan dan suhu tinggi.
Ini dapat memengaruhi ketepatan
pemasangan tutupnya.

--Jangan biarkan dot di bawah
sinar matahari langsung atau
panas, atau ditinggalkan di dalam
disinfektan lebih lama dari yang
direkomendasikan karena dapat
merusak produk.
--Pastikan Anda menggunakan dot
yang tepat untuk bayi Anda. Jika
susu luber di sekitar mulut bayi,
coba pilih dot dengan lubang
lebih sedikit.
Efek samping
Tidak ada efek samping yang
diketahui.
Menggunakan produk
Umumnya digunakan pada bayi
dan balita. Khususnya, digunakan
untuk memberikan susu formula
atau ASI perah kepada bayi.
Cara menggunakan:
Sebelum menggunakan alat
pertama kali

--Bersihkan dan sterilkan produk.
--Masukkan ke dalam air mendidih
selama 5 menit. Hal ini diperlukan
untuk memastikan kebersihannya
Bersihkan sebelum menggunakan.
--Cuci dan bilas dengan saksama,
kemudian sterilkan menggunakan
Philips Avent Steriliser atau rebus
selama 5 menit.
--Cucilah tangan Anda secara
saksama dan pastikan permukaan
sudah bersih sebelum menyentuh
komponen yang telah disterilkan.
Jangan letakkan komponen
langsung pada permukaan yang
telah dibersihkan dengan cairan
pembersih antibakteri. Cairan
pembersih yang terlalu pekat
dapat menyebabkan komponen
plastiknya pecah-pecah. Jika hal
ini terjadi, gantilah dengan segera.
--Aman di mesin cuci piring–

pewarna makanan dapat
mengubah warna komponen.
Penyimpanan
Periksa botol dan dot setiap kali
sebelum digunakan dan tarik dot
ke semua arah untuk mencegah
bahaya tersedak. Buang segera jika
ada tanda-tanda kerusakan atau
kondisinya sudah tidak lagi bagus.
Untuk menjaga kehigienisan,
disarankan untuk mengganti dot
setiap 3 bulan. Simpan dot di
dalam wadah tertutup dan kering.
Jika tidak digunakan, jangan
simpan di tempat yang terkena
sinar matahari langsung atau
panas, atau ditinggalkan di dalam
desinfektan (‚cairan pensteril‘) lebih
lama dari yang direkomendasikan,
karena ini akan memperlemah
dot. Jangan masukkan dalam
oven yang panas. Simpan botol di
tempat yang kering.

