
SpecialNeeds® Smokk
Kort veiledning

Viktig

Før første gangs bruk skal membranen løsnes fra ventilplaten. Rengjør og sterilisér alle delene, for eksempel ved å koke 
dem i 3–5 minutter eller autoklavere dem. Smokken er et produkt som utsettes for slitasje, og den må skiftes ut når det 
er nødvendig, f.eks. hvis melkestrømmen blir for stor når multispalten (se «Slik fungerer multispalten») står vannrett eller 
multispalten er skadet på kantene.

Sette sammen

1   Plassér membranen  på ventilplaten (oversiden), slik at knotten  
kommer helt gjennom hullet i midten.

2    Fyll ønsket mengde melk i flasken.

3    Plassér ventilen over åpningen på flasken. Pass på at membranen  
og den forhøyede kanten på ventilplaten vender opp.

4   Plassér smokken over ventilplaten, og skru alle delene sammen  
med lokket.

Lokk

Smokk

Ventilmembran

Ventilplate med forhøyet kant på oversiden

Melkeflaske



Fyll smokken

1  Hold flasken loddrett, og trykk luften ut av smokken.

2   Fortsett å trykke, og snu flasken opp-ned.

3    Slipp opp trykket, og melk vil renne inn i smokken. 

4   Gjenta noen ganger til smokken er helt full.

Kontroller væskemengden

Smokken har en åpning med en multispalte som kan tilpasses barnet.  
De tre strekene på smokken viser væskemengden; den lange streken  
for maksimal mengde, den midterste streken for middels mengde og  
den korte streken for minimumsmengde.

Slik fungerer multispalten

a   Spalten står horisontalt 
Trykket holder multispalten lukket for minimum mengde.

b   Spalten står diagonalt 
Multispalten åpnes delvis for middels mengde.

c   Spalten står loddrett 
Trykk åpner multispalten for maksimum mengde.

Rengjøring og sterilisering

Før første gangs bruk og deretter én gang daglig
Etter at delene til tåteflasken er tatt fra hverandre, bør de kokes i 5 minutter. For å unngå kalkrester (som ellers vil hindre at  
ventilen fungerer som den skal) anbefales bruk av destillert vann. Alle delene er egnet for rengjøring i oppvaskmaskin. Ved  
bruk på sykehus kan alle delene autoklaveres ved 134 °C i 3 minutter eller ved 125 °C i 15 minutter. 

For å unngå at delene skades under sterilisering må man passe på at de ikke utsettes for trykk utenfra.

SpecialNeeds må alltid rengjøres etter bruk. Hvis det fortsatt er melk i smokken etter bruk, tøm melken ut i en utslags-
vask. Ta SpecialNeeds fra hverandre og skill membranen fra ventilplaten. Rengjør samtlige deler grundig i varmt såpevann, 
og skyll med kaldt vann. La delene tørke på et tørt, rent håndkle.

Merk: Denne korte veiledningen erstatter ikke standardveiledningen, REF 190.1059 og 
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a  Minimum mengde
b  Middels mengde
c  Maksimum mengde

Local contact:
Medela Medical Norge
Rosenholmveien 25
1414 Oslo, Norge
Tlf. 477 777 17
Faks 668 099 13

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com




