
CZ Návod k použití -  QUICK CLEAN 
 
Použití 
Sáčky do mikrovlnné trouby Quick Clean jsou určeny k dezinfekci 
příslušenství odsávaček mateřského mléka, láhví, saviček, dudlíků 
a nádob párou. Sáček je možné použít až 20krát.  
 

Důležité bezpečnostní informace 
I Sáčky do mikrovlnné trouby Quick Clean jsou určeny k použití 
pouze s plastovými výrobky, které lze použít v mikrovlnné troubě. 
I Nepoužívejte sáček k čištění částí pístu nebo válce odsávačky 
mateřského mléka Lactina nebo Base. 
I Nepoužívejte sáček v konvenční troubě nebo v troubě s grilem. 
I Nepokládejte sáček na kovový gril, který se dodává s některými 
mikrovlnnými troubami. 
I Dodržujte pokyny k použití mikrovlnné trouby. 
 

Čištění a údržba 
I Části očistěte ihned po použití, abyste předešli zaschnutí zbytků 
mléka a následnému množení bakterií. 
I Pro všechny následující postupy čištění používejte výhradně pitnou 
vodu. 
I Dodržujte pokyny pro čištění. 
Poznámka: Při čištění párou může dojít ke změně barvy čištěných 
částí. Tato změna nijak neovlivní funkci produktu. 
 

Postup použití 
I Rozložte produkty, které chcete dezinfikovat, na jednotlivé díly. 
I Opláchněte všechny díly čistou studenou vodou (přibl. teplota 20 
°C). Potom je umyjte v teplé mýdlové vodě (přibl. teplota 30 °C). 
Znovu je opláchněte čistou studenou vodou (viz obr. 1). 
I Přidejte do sáčku 60 ml vody (viz obr. 2). 
Nepoužívejte méně než 60 ml vody. Při použití menšího 
množství vody by mohlo dojít ke sražení dílů. 
I Vložte do sáčku části, které chcete dezinfikovat (obr. 3). 
Sáček nepřeplňujte. 
V sáčku do mikrovlnné trouby nedezinfikujte hadičky, 
protože by mohlo dojít k jejich deformaci. 
Do jednoho sáčku se vejde (několik příkladů): 
I jedna sestava: prsní nástavec/konektor/ventil s membránou, 
a také láhev s krytem nebo savičkou; 
I dvě sestavy: prsní nástavec/konektor/ventil s membránou; 
I dvě 150ml láhve na mateřské mléko a kryty/savičky; 
I dvě 250ml láhve na mateřské mléko a kryty/savičky; 
I jeden doplňkový systém pro kojení. 
I Sáček pevně uzavřete (obr. 4). 
I Vložte řádně uzavřený sáček do mikrovlnné trouby. Položte sáček 
na střed otočného tácu (obr. 5a). 
Zkontrolujte, zda je sáček v mikrovlnné troubě spolehlivě 
postavený a může se volně otáčet. 
Poznámka: Pokud mikrovlnná trouba otočným tácem vybavena není, 
otočte během procesu ohřívání sáček o polovinu. 
I Zahřejte sáček podle níže uvedených časů. 
Doby ohřevu: 
I 1 100 W+ = 1,5 minuty 
I 800–1100 W = 3 minuty 
I 500–750 W = 5 minut 
Při ohřevu delším než je doporučeno může dojít 
ke sražení dílů. 

I Opatrně vyjměte zahřátý sáček z mikrovlnné trouby (obr. 5b). 
Použijte kuchyňské chňapky nebo utěrky, protože uvnitř trouby 
se hromadí horká voda a pára. 
I Nejprve odstraňte ze sáčku horkou vodu tak, že ji vylijete ven 
pomocí výtokového otvoru (obr. 6). Potom sáček opatrně otevřete. 
Při vyndávání sáčku z mikrovlnné trouby a jeho otevírání 
postupujte opatrně. Ze sáčku může uniknout horká voda 
nebo pára (nebezpečí popálení). 
I Opatrně vyjměte ze sáčku všechny díly. Jednotlivé díly osušte 
čistou utěrkou (obr. 7). Jestliže vyčištěné díly nebudete hned 
používat, uložte je do čistého sáčku, který důkladně uzavřete, nebo 
do krabice s víkem. Nebo je zabalte do čistého papíru nebo čisté 
utěrky. 
I Sáček je možné použít maximálně dvacetkrát. Aby bylo možné 
sledovat počet použití sáčku, jsou na sáčku vytištěna číslovaná 
políčka (obr. 8). Po každém použití zaškrtněte políčko. 
 
Materiál: polypropylen (PP). 
 
Likvidace: Dodržujte místní předpisy. 
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