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Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί της
Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010. Μεταξύ των προϊόντων που
καλύπτονται από τους πιο πάνω Νόμους και πρέπει να συμμορφώνονται με την γενική
απαίτηση ασφάλειας είναι οι πιπίλες και οι καδένες πιπιλών. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία
προτρέπει όπως κατά τη χρήση των προϊόντων αυτών, λαμβάνετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
ΧΡΗΣΗ ΠΙΠΙΛΩΝ


Ελέγχετε προσεκτικά την πιπίλα πριν από κάθε χρήση.
Τραβήξτε δυνατά τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση.



Ποτέ μη δένετε κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα του μωρού.
Υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο
κατάλληλες καδένες πιπιλών.



Μην αφήνετε εκτεθειμένη την πιπίλα σε απευθείας ηλιακή
ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή θερμότητας, ή σε συσκευή
αποστείρωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το συνιστώμενο, καθώς αυτό
μπορεί να αποδυναμώσει τη θηλή.



Κρατήστε το αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα μακριά από τα παιδιά (όπου
εφαρμόζεται).



Πριν από την πρώτη χρήση, τοποθετήστε την πιπίλα σε βραστό νερό για 5 λεπτά,
αφήστε να κρυώσει και απομακρύνετε το νερό που τυχόν να έχει εισχωρήσει στη θηλή.
Αυτό πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η καλή υγιεινή της πιπίλας.



Καθαρίστε την πιπίλα πριν από κάθε χρήση.



Μην τοποθετείτε στη θηλή γλυκές ουσίες ή φάρμακα.



Αντικαταστήστε την πιπίλα μετά από χρήση ενός έως δύο μηνών, για λόγους ασφάλειας
και υγιεινής ή νωρίτερα αν παρατηρήσετε κάποιο σημάδι φθοράς ή χαλάρωσης.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΔΕΝΩΝ ΠΙΠΙΛΩΝ


Πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά πριν από κάθε χρήση.
Να απορρίπτονται με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή χαλάρωσης.



Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αυξάνεται το μήκος τους.



Δεν πρέπει να στερεώνονται σε σχοινιά, κορδέλες, κορδόνια ή
σε κομμάτια υφάσματος. Υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού του
παιδιού ή ατυχήματος.



Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως παιχνίδια ή ως κρίκοι
οδοντοφυΐας.



Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν το παιδί κοιμάται ή όταν βρίσκεται στο
κρεβατάκι ή στην κούνια του.
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