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English
For your child's safety and health
WARNING!
• Always use this product with adult
supervision. • Never use feeding
teats as a soother, to prevent
choking hazard. • Continuous and
prolonged sucking of fluids will
cause tooth decay. • Always check
food temperature before feeding.
• It is not recommended to use a
microwave to warm up baby's food
or drinks. Microwaves might alter the
quality of food/drinks and destroy
some valuable nutrients and it may
produce localized high
temperatures. Therefore, take extra
care if and when you heat up food
in a microwave. • When heating up
liquid or food in the microwave,
please only place the container
without screw ring, teat and cap.
Always stir heated food to ensure
even heat distribution and check the
temperature before serving. • Keep
all components not in use out of the
reach of children. • Do not allow
child to play with small parts or
walk/run while using bottles or cups.
• Do not place in a heated oven.
• Drinks other than milk and water,
such as fruit juices and flavored
sugary drinks are not recommended.
If used, they should be well diluted
and only used for limited periods,
not constantly sipped. • Expressed
breast milk can be stored in
sterilized Philips Avent
bottles/containers in the refrigerator
for up to 48 hours (not in the door)
or in the freezer for up to 3 months.
Never refreeze breast milk or add
fresh breast milk to already frozen
milk. • Always discard any breast
milk that is left over at the end of a
feed. • Do not use abrasive cleaning
agents or anti-bacterial cleaners.
Do not place components directly
on surfaces that have been cleaned
with anti-bacterial cleaners. • Plastic
material properties may be affected
by sterilizing and high temperatures.
This can affect the fit of the cap.
• Inspect before each use and pull
the feeding teat in all directions.
Throw away any part at the first
signs of damage or weakness.
Teats
• For hygiene reasons, we
recommend replacing teats after
3 months. • Keep teats in a dry,
covered container. • Do not store a
feeding teat in direct sunlight or
heat, or leave in disinfectant
('sterilizing solution') for longer than
recommended, as this may weaken
the teat.
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Português do Brasil
Para a saúde e segurança do seu
bebê
AVISO!
• O produto deve ser usado sempre
sob a supervisão de um adulto.
• Nunca use bicos como chupeta
para evitar o risco de engasgar.
• A sucção contínua e prolongada
de fluidos pode causar
enfraquecimento dos dentes.
• Sempre verifique a temperatura do
alimento antes de dá-lo ao bebê.
• Não é recomendável usar um
micro-ondas para aquecer
alimentos ou bebidas do bebê.
Micro-ondas podem alterar a
qualidade dos alimentos/bebidas e
destruir alguns nutrientes valiosos,
podendo também produzir altas
temperaturas localizadas. Portanto,
tenha cuidado redobrado se e
quando você aquecer alimentos no
micro-ondas. • Ao aquecer líquidos
ou alimentos no micro-ondas,
sempre coloque o recipiente sem o
anel de rosca, o bico e a tampa.
Sempre mexa os alimentos
aquecidos para garantir a
distribuição uniforme de calor e
verifique a temperatura antes de
servir. • Mantenha todos os
componentes não utilizados fora do
alcance das crianças. • Não deixe o
bebê brincar com as partes
menores ou andar/correr com o
copo ou a mamadeira na mão.
• Não coloque em forno aquecido.
• Bebidas que não sejam leite e
água, como suco de frutas e
bebidas açucaradas com sabor, não
são recomendadas. Se usadas,
deverão ser bem diluídas e usadas
por períodos limitados, não
constantemente. • É possível
armazenar leite materno em
mamadeiras/recipientes
esterilizados Philips Avent dentro
do refrigerador por até 48 horas
(sem ser na porta) ou no freezer por
até 3 meses. Nunca congele
novamente o leite materno
descongelado nem adicione leite
materno fresco ao leite já
congelado. • Sempre jogue fora o
leite materno que sobrar após
amamentar o bebê. • Não utilize
agentes de limpeza abrasivos ou
antibacterianos. Não coloque os
componentes diretamente sobre
superfícies que tenham sido limpas
com produtos bactericidas.
• As propriedades dos materiais
plásticos podem ser afetadas pela
esterilização e pelas altas
temperaturas. Isso pode afetar o
ajuste da tampa. • Examine o
produto antes de usá-lo, esticando
o bico em todas as direções. Aos
primeiros sinais de dano ou
desgaste de qualquer peça,
descarte-a.
Bicos
• Por questões de higiene,
recomenda-se trocar o bico após
três meses. • Guarde os bicos em
um recipiente seco e coberto. • Não
guarde o bico em locais expostos à
luz solar direta ou ao calor, nem
imerso em desinfetante ("solução
esterilizadora") por muito tempo,
pois pode haver desgaste.

