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ODSÁVAČKA MATEŘSKÉHO MLÉKA
MODEL GM-10
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám za nákup manuální odsávačky mateřského mléka Dr. Frei® GM-10. 
Jsme si jisti, že po zvážení kvality a spolehlivosti tohoto zařízení se stanete uživatelem 
produktů Dr. Frei®.
Před prvním použití odsávačky prosím pečlivě prostudujte  návod k obsluze. Užívání v 
souladu s tímto návodem zajistí dlouhodobé bezchybné fungování odsávačky.
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Seznam dílů

1. Měkká prsní přísavka
2. Trychtýř
3. Membrána
4. Táhlo
5. Víčko
6. Páka
7. Protiprachový kryt
8. Jednocestná membrána
9. Láhev na mlého
10. Stojan na láhev
11. Víčko láhve
12. Kroužek na láhev
13. Uzávěr
14. Savička
15. Redukční kroužek

* Z důvodů vylepšení funkce
se může změnit vzhled
některých dílů bez
předchozího upozornění.

JAK SESTAVIT MANUÁLNÍ ODSÁVAČKU
1. Vložte táhlo (4) do silikonové membrány (3).
2. Vložte silikonovou membránu (3) do trychtýře (2) dle obrázku. Vkládejte tyto dva díly
společně jako celou sestavu.
3. Vložte silikonovou měkkou prsní přísavku (1) tak, aby okraj dobře dosedl přes obvod
trychtýře (2).
4. Nasaďte táhlo (4) do vidličky páky (6), a pak zacvakněte páku do otočného čepu na
sestavě trychtýře (2).
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5. Na trychtýř (2) nasaďte prachotěsný kryt (7).
6. Nasaďte víčko (5) na trychtýř nad páku.
7. Nasuňte jednocestnou membránu (8) do sestavy pumpy (2).
8. Našroubujte láhev (9) na sestavu odsávačky (2).
9. Umístěte na láhev (9) stojánek (10).

* Ubezpečte se, že všechny díly jsou složeny správně dle obrázku.

POUŽITÍ
1. Všechny části odsávačky mohou být vyvařeny. Před složením si dobře umyjte ruce a 

složte řádně všechny díly tak, aby se zabránilo úniku podtlaku z odsávačky.
2. Před odsáváním mléka si jemně masírujte prsa nebo použít teplý ručník ke stlačení 

prsu, je to užitečné pro vysátí mateřského mléka.
3. Sedněte si na židli, uvolněte se  a nakloňte tělo mírně dopředu.
4. Přitiskněte prsní přísavku jemně přes bradavku prsu.
5. Stiskněte páku, ucítíte sání. Sání můžete snadno ovládat pomocí stisku páky.
6. Stiskněte páku vždy po 2 až 3 sekundách,  napodobíte tím přirozené sání  miminka.
7. Odsávejte mléko střídavě z obou prsů, z každého ne více než 10 minut.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nemůžete po pěti minutách provozu vysát žádné mléko z prsu, 
přestaňte a pokuste se o to později.

Poznámka
• Všechny části by měly být vyčištěny a vyvařeny nebo sterilizovány v parním

sterilizátoru. Uchovávejte všechny části odsávačky v suchu a čistotě.
• Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození.
• Nevystavujte žádný z dílů přímému slunečnímu záření.
• Jestliže cítíte během použití nějakou bolest nebo nepřirozené nepohodlí, konzultujte

tento problém v laktační poradně nebo s lékařem.
• Určeno k použití jednou osobou, použití více osobami může způsobit zdravotní riziko.
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TIPY, RADY

Kdy byste měly odsávačku používat?
1. Když je nedostatečný odběr mateřského mléka, použijte odsávačku ke stimulaci sání

miminka odsáváním pro podporu tvorby mléka.
2. Při nadměrné tvorbě mateřského mléka použijte odsávačku pro odsátí přebytečného

mléka.
3. V případě bolesti prsou odsajte nadměrné mléko.
4. Použijte odsávačku pro vysátí mléka na nakrmení miminka později.

Jak používat odsávačku mateřského mléka efektivně?
1. Vyberte si čas, kdy je pravděpodobné, že nebudete vyrušena.
2. Pohled na své dítě během používání napomáhá vysátí mléka.
3. Před použitím si jemně masírujte prsa nebo přiložte na několik minut teplý ručník k
prsu, pomůže to vylučovat mléko.
4. Uvolnění a teplo jsou užitečné rady pro vylučování mateřského mléka; můžete zkusit
používat odsávačku po sprše.
5. Při odsávání a krmení pravidelně střídejte obě prsa.

Uchování mateřského mléka
V případě, že mateřské mléko nespotřebujete ihned, musí být uloženo v uzavřené lahvi
v chladničce. Pokud potřebujete skladovat mateřské mléko delší dobu, doporučujeme
konzultovat tuto záležitost s lékařem nebo laktačním specialistou, kteří poskytnou více
informací o přesném způsobu uchování mateřského mléka.
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Závěrem
Moderní lidé vědí, že kojení má mnoho jedinečných výhod a přispívá ke zdravému 
vývoji miminka. Odsávačka mateřského mléka může pomoci prodloužit doby kojení a 
může být použita pro pozdější podávání mateřského mléka v rámci denního režimu 
matky. Upřímně doufáme, že využijete ruční odsávačku k plné spokojenosti.

Výrobce:
Zhejiang Huilun Infant And Child Articles Co., Ltd.
No.1 Sheng'an Road, Shangsheng Village
Li'ao Town, Ohai District
Wenzhou City, Zhejiang Province
P.R.China.

Distributor pro ČR a SR:
BONECO CR, s.r.o.
Na Podhoře 185
588 13 Polná

tel: +420 774 162 396
www.boneco-cr.cz
info@boneco-cr.cz

Datum poslední revize: 11. 2. 2020




