
BIBS SUPREME 

Właściwości uspokajających smoczków BIBS wykonanych z organicznego kauczuku 
• 100% bezpieczne 
• 100% organiczny 
• nie zawiera BPA 0% 
• nie zawiera PVC 0% 
• nie zawiera ftalanów 0% 
• Made in Denmark 
• Materiał 100% organiczny kauczuk hevea 
• Certyfikaty EN 1400 
• Waga 6 g 
• Opakowanie EKO torebka z okienkiem 

Dlaczego warto wybrać smoczek z organicznego kauczuku hevea ? 
• naturalnie delikatny w dotyku 
• wytrzymalszy od silikonu ze względu na większą elastyczność materiałową kauczuku z drzewa Hevea 
• wykonany z organicznego, naturalnego  materiału 
• wspomagają prawidłowy rozwój  

Organiczny kauczuk hevea jest w 100% naturalnym materiałem, a dzięki temu nietoksyczny i nie powoduje alergii. 
Bardzo niewiele dzieci jest uczulonych na naturalny kauczuk hevea, jakkolwiek przy pierwszym zastosowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na 
wszelkie możliwe reakcje alergiczne i w przypadku ich wystąpienia zamienić smoczek na smoczek z silikonu medycznego. 
 
INFORMACJE 

• Produkt wykonany jest z naturalnego kauczuku organicznego pozyskiwanego z drzew Hevea. 
• Produkt jest naturalny i nie zawiera ropopochodnych toksyn np. BPA.  Spełnia wymogi europejskie (EU) No. 321/2011. 
• Produkt wykonano w Danii 

SKŁAD 
• Smoczek: 100% naturalny kauczuk Hevea 
• Osłonka: polipropylen (PP) 

WYMIARY 
• średnica końcówki: 15 mm 



• średnica słupka : 10 mm 
• wysokość smoczka kauczuk Hevea: 28-30 mm 
• wymiary osłonki/tarczki: 37 x 59 mm 

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

• Przed pierwszym użyciem należy umyć produkt a następnie zalać wrzątkiem na 5 min. a następnie wyciągnąć i pozostawić do wystudzenia. 
• Przed każdym użyciem należy umyć smoczek w wodzie z mydłem i pozostawić do wyschnięcia. 
• Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce 
• Produkt nie nadaje się do sterylizacji w mikrofalówce 
• Smoczek należy wymieniać co 30 dni lub wcześniej ze względów bezpieczeństwa i higieny 
• Smoczki z kauczuku drzewa Hevea rozciągają się podczas użytkowania a wymiary końcówki ssącej  zwiększają się. 
• Smoczek używany może być nawet o 5 mm większy [w każdym wymiarze] w stosunku do smoczka nowego 
• Smoczki BIBS są smoczkami wentylowanymi [otwartymi] co powoduje zasysanie powietrza, wody, innych płynów podczas użytkowania 
• Należy osuszyć smoczek po każdorazowym użytkowaniu 

 
OSTRZEŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO DZIECKA 

• Produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej 
• Nigdy nie pozostawiaj smoczka w miejscu nasłonecznienia (bezpośredniej propagacji słonecznej), bezpośredniego ciepła lub w płynach lub 

urządzenia dezynfekujących dłużej niż jest to wskazane (w opisie płynu lub urządzenia), ponieważ może to skutkować osłabieniem smoczka 
a w skrajnych przypadkach jego zniszczeniem. 

• Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan smoczka, przekrzywiając go w każdym możliwym kierunku. 
• Należy wyrzucić w przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub osłabienia materiału.. 
• Bardzo niewiele dzieci jest uczulonych na naturalny kauczuk hevea, jakkolwiek przy pierwszym zastosowaniu należy zwrócić szczególną 

uwagę na wszelkie możliwe reakcje alergiczne i w przypadku ich wystąpienia zamienić smoczek na smoczek z silikonu medycznego. 
 


