
























































































Laktator ręczny do mleka first moments  

 
1 // INFORMACJE OGÓLNE 
Mleko matki jest najlepszym pokarmem, jaki dziecko może otrzymać w pierwszych 
miesiącach życia. Skład jest idealnie dostosowany do potrzeb Twojego dziecka i wzmacnia 
układ odpornościowy. Każda kobieta odczuwa to inaczej. Z tego powodu laktator ręczny nip® 
first moments ma dwa różne poziomy wydajności, które regulują siłę odciągania pokarmu i 
sprawiają, że odciąganie pokarmu jest dla Ciebie tak komfortowe, jak to tylko możliwe. 
Laktator ręczny jest również częścią systemu nip® first moments All-in-One, który umożliwia 
odciąganie pokarmu bezpośrednio do butelki lub pojemnika na mleko matki. Więcej 
szczegółów znajduje się  
w punkcie 8 "Kompatybilność". 
 
Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji 
Przechowywać instrukcję w wiadomym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości. 
 
2 // WAŻNE WSKAZÓWKI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
Przed pierwszym użyciem laktator ręczny nip® first moments należy rozłożyć na wszystkie 
części składowe. Czyszczenie i zdezynfekowanie laktatora ręcznego i akcesoriów przed 
pierwszym użyciem. 
 
3 // OPIS URZĄDZENIA I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 
 
3.1 Przeznaczenie 
Laktator ręczny nip® first moments służy do odciągania mleka matki. Należy używać 
wyłącznie oryginalnych akcesoriów nip® first moments, ponieważ tylko w ten sposób można 
zapewnić prawidłowe działanie laktatora. Wszystkie nieużywane części składowe należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
To nie jest zabawka - istnieje ryzyko połknięcia poszczególnych części. 
 
3.2 Opis 
Laktator ręczny nip® first moments jest laktatorem obsługiwanym ręcznie i posiada 
następujące zalety: 
• Działa bez konieczności podłączania do prądu. 
• Łatwy w czyszczeniu, ponieważ laktator można całkowicie rozłożyć. 
• Miękka silikonowa poduszka zapewniająca komfortowe uczucie podczas odciągania 
• Zbieranie odciągniętego mleka matki 
 
3.3 Zdarzające się skargi 
W przypadku chorób piersi (zapalenie, otwarte rany) lub nieoczekiwanych reakcji, laktatora 
ręcznego nip® first moments należy używać tylko po konsultacji z doradcą laktacyjnym, 
położną lub lekarzem. Jeśli mleko matki jest podawane noworodkowi, należy postępować 
zgodnie z zaleceniami lekarza. 
 
3.4 Higiena 
Aby Twoje dziecko mogło się zdrowo rozwijać, przy obchodzeniu się z mlekiem matki należy 
zachować szczególną higienę. Należy przestrzegać punktu 5 "Czyszczenie i dezynfekcja". 



Tylko starannie wyczyszczony laktator osiągnie pełną siłę ssania. Zdjąć biżuterię noszoną na 
piersiach (np. piercing) oraz usunąć maści zawierające olej i tłuszcz, a przed użyciem umyć 
pierś czystą wodą. Laktator jest przeznaczony do użytku  
tylko przez jednego użytkownika. 
 
3.5 Wskazówki dotyczące butelki, smoczka do picia i pojemnika na mleko matki 
 
Butelka spełnia wymagania normy EN 14350 i jest przetestowana przez niezależne 

instytuty. 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Twojego dziecka: UWAGA! 

• Ciągłe i dłuższe ssanie płynów powoduje próchnicę zębów.   
• Zawsze przed podaniem należy sprawdzać temperaturę pokarmu. W celu podgrzania 
pokarmu dla niemowląt w podgrzewaczu, należy usunąć z butelki pierścień i smoczek.   
• Wyrzucić produkt natychmiast po zauważeniu pierwszych oznak uszkodzenia lub wad.   
  
• Wszystkie nieużywane części składowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci! 
To nie jest zabawka - istnieje ryzyko połknięcia poszczególnych części.   
• Nigdy do produktu nie mocować sznurków, tasiemek, sznurowadeł lub części odzieży. 
Niebezpieczeństwo uduszenia!   
• Przyssawek do karmienia nigdy nie używać jako smoczków.   
• Ten produkt może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

Nie podgrzewać w mikrofalówce butelek wypełnionych pokarmem i szczelnie zamkniętych - 

ryzyko wybuchu. 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej, 

może dojść do miejscowego przegrzania. Zawsze należy podgrzany pokarm mieszać i 

sprawdzać jego temperaturę przed podaniem. 

 

•  Karmienie piersią jest dla Twojego dziecka tym co najlepsze. 

• Przed każdym użyciem sprawdzić butelkę i smoczek. Pociągać smoczkiem we wszystkich 

kierunkach. Wymieniać butelki uszkodzone wewnątrz (np. z powodu pęknięć lub zadrapań). 

•  Regularnie sprawdzać, czy otwór ssący i zaworek antykolkowy nie są zatkane. 

• Ze względów higienicznych i bezpieczeństwa nie należy używać smoczka dłużej niż 4 - 8 

tygodni. 

•  Nie wystawiać smoczka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła i nie 

pozostawiać w środkach dezynfekujących (sterylizujących) na czas dłuższy niż zalecany, 

ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. 

•  Nie należy napełniać butelki zbyt gorącym pokarmem. W przypadku używania napojów 

gazowanych lub musujących zabezpieczenie przed wyciekiem nie jest gwarantowane. 

4 // ROZKŁADANIE I SKŁADANIE 
 
4.1 Opis poszczególnych części (rysunek z numeracją na stronie 3) 



1 Kapturek higieniczny 
2 Poduszki piersiowe 
3 Pokrywa obudowy 
4 Uchwyt 
5 Tłoki 
6 Cylindry 
7 Korpus pompki 
8 Zaworek 
9 Adapter* 
10 Pojemnik 
11 Pokrywka 
12 Pierścień śrubowy 
13 Smoczek do picia 
14 Kubek niekapek 
 
4.2 Rozkładanie 
Zdjąć kapturek higieniczny (1), poduszki piersiowe (2), pokrywę obudowy (3) i zaworek (8) z 
korpusu pompki (7). Następnie zdjąć uchwyt (4) z mocowania i z tłoka (5), lekko naciskając 
go do góry. Na koniec 
cylinder (6) można wyjąć z korpusu pompki (7) razem z tłokiem (5) Mocno pociągnąć, aby 
uwolnić tłok (5) z cylindra (6). Teraz laktator jest rozłożony na wszystkie części składowe i 
można go wyczyścić i zdezynfekować. 
 
4.3 Składanie 
Przeciągnąć tłok (5) całkowicie od dołu przez cylinder (6). Nie należy się obawiać, ale 
niekiedy 
składanie może być bardziej skomplikowane. Tłok (5) jest prawidłowo osadzony, gdy jego 
szersza strona przylega do dna cylindra (6). 
Włożyć cylinder z tłokiem (5+6) do górnej części korpusu pompki (7) i założyć pierścień 
silikonowy 
cylindra (6) na korpusie pompki (7). 
 
 
 
 
Poziomy wydajności 
Każda kobieta odczuwa to inaczej. Z tego powodu laktator ręczny nip® first moments posiada 
dwa 
różne poziomy wydajności, które regulują moc pompowania i sprawiają, że pompowanie jest 
tak komfortowe, jak to tylko możliwe. 
 

1. Ustawienie 1 (pozycja górna): przy słabszej wydajności pompowania i stymulacji 
2. Ustawienie 2 (pozycja dolna): przy mocniejszej wydajności pompowania 
 
 
Zaczepić uchwyt (4) na tłoku (5) i docisnąć górną część uchwytu (4) do korpusu pompki (7). 
Po zatrzaśnięciu słyszalne będzie delikatne kliknięcie. Założyć pokrywę obudowy (3) na 



korpus pompki (7). Włożyć zaworek (8) do otworu w dolnej części laktatora ręcznego. W 
razie potrzeby do przedniej części korpusu pompki można przymocować poduszkę piersiową 
(2). Można również odciągać pokarm bez poduszki piersiowej (2), w zależności od tego, jak 
jest wygodniej. Nałożyć kapturek higieniczny (1) na laktator, gdy nie jest używany. 
5 // CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA 
 
5.1 Przed pierwszym użyciem 
• Przed pierwszym użyciem ręcznego laktatora do mleka, butelki i akcesoriów należy rozłożyć 
je na wszystkie części (punkt 4 "Składanie i rozkładanie") i wygotować w wodzie przez 5 
minut, następnie wyjąć i pozostawić do ostygnięcia. Podczas wygotowywania należy zawsze 
sprawdzać, aby nie doszło do uszkodzenia artykułów, czy w garnku jest wystarczająca ilość 
płynu.  
 
5.2 Po każdym użyciu i raz dziennie 
•  Po każdym użyciu laktator, butelkę i akcesoria należy rozłożyć na wszystkie części 
składowe (Punkt 4 
"Składanie i rozkładanie") i wyczyścić płynem do mycia naczyń. 
• Do czyszczenia nie używać agresywnych środków czyszczących ani szorstkich / twardych 
szczotek/ gąbek. 
Do czyszczenia zaworku (8) nie należy używać żadnych przyborów np. szczotek, ponieważ 
mogą one uszkodzić zaworek. 
 
• Czyszczenie jest zalecane natychmiast po odciągnięciu pokarmu, aby mleko nie wyschło i 
aby zapobiec rozwojowi bakterii. 
•  Alternatywnie, wszystkie części, z wyjątkiem części silikonowych (poduszek piersiowych 
(2), cylindrów (6), zaworka (8) oraz smoczka do picia (13)) można myć w zmywarce do 
naczyń. Małe części, takie jak tłok (5), należy myć wyłącznie w koszyku na sztućce w 
zmywarce do naczyń lub ręcznie. 
•  Podczas mycia w zmywarce do naczyń resztki jedzenia mogą powodować odbarwienia 
materiałów 
i możliwe jest też zużywanie się materiału. 
• W przypadku stosowania odpowiednich urządzeń lub środków dezynfekcyjnych, należy 
postępować zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec uszkodzeniu produktu. 
• Po oczyszczeniu wszystkie części należy zdezynfekować. Części składowe można przez 5 
minut wygotowywać 
w wodzie, zdezynfekować w sterylizatorze parowym lub sterylizatorze mikrofalowym (należy 
postępować zgodnie z instrukcjami producenta). Podczas wygotowywania należy zawsze 
sprawdzać, aby nie doszło do uszkodzenia artykułów, czy w garnku jest wystarczająca ilość 
płynu. 
• Po dezynfekcji, przed ponownym zamontowaniem, należy odczekać, aż wszystkie części 
składowe dokładnie wyschną. 
• Wszystkie części składowe należy przechowywać w higienicznych warunkach (oczyszczone i 

suche) i chronić przed światłem. 

 

 

 



6 // UŻYWANIE 
 
6.1 Odciąganie mleka z piersi 
 • Zdjąć biżuterię noszoną na piersiach (np. piercing), a także usunąć maści zawierające olej i 
tłuszcz oraz 
przed użyciem umyć pierś czystą wodą. 
• Najpierw należy ustawić poziom wydajności (punkt 4 "Rozkładanie i składanie" / Poziomy 
wydajności). 
• Dokręcić pojemnik (10) do pompy, aż zostanie dobrze osadzony i zdjąć z pompki kapturek 
higieniczny (1). 
• Ustawić lejek pompki na piersi. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby brodawka sutkowa 
znalazła się w 
środku lejka. Dzięki temu unikniemy otarcia brodawki sutkowej. 
• Lekko docisnąć lejek do piersi, aby powietrze nie dostało się z boku i nie wytworzyła się 
próżnia. 
• Teraz należy rozpocząć odciąganie za pomocą uchwytu (4). Również tutaj, oprócz 
poziomów wydajności, można wpływać na siłę pompki poprzez całkowite lub częściowe 
naciśnięcie uchwytu. 
 
UWAGA! 
• Do pojemnika napompować tylko tyle mleka, aby mleko zebrane w pojemniku nie 
poruszyło zaworka (8).  
• Jeżeli planowane jest zamrożenie mleka matki, nie należy napełniać pojemnika powyżej 
150 ml, ponieważ mleko matki podczas zamrażania rozszerza się. (Niebezpieczeństwo 
pęknięcia!) 
Więcej informacji na temat przechowywania mleka matki znajduje się w punkcie 7 
"Przechowywanie". 
• Po zakończeniu pompowania pompkę należy umieścić w pozycji pionowej na twardej 
powierzchni,  
aby się nie przewróciła. Jeżeli pompka się przewróci, mleko może wyciekać. 
• Odkręcić pojemnik od pompki i szczelnie zamknąć go dołączoną pokrywką. 
• Natychmiast po wypompowaniu należy oczyścić wszystkie części zgodnie z opisem w 
punkcie 5  
"Czyszczenie i dezynfekcja" 
 
6.2 Karmienie odciągniętym mlekiem matki 
• Odkręcić pojemnik z odciągniętym mlekiem matki od pompki. 
• Zamontować smoczek do picia (13) na pierścieniu śrubowym (12) tak, aby był dobrze 
osadzony. 
• Przykręcić pierścień gwintowany wraz ze smoczkiem do butelki. 

7 // PRZECHOWYWANIE 
Mleko matki w pojemniku może być schłodzone, zamrożone, rozmrożone i podgrzane.  
Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obchodzenia się z mlekiem 

matki: 

 

 



Mleko matki Miejsce przechowywania Czas przechowywania 

Świeżo odciągnięte mleko 
matki 

Temperatura pokojowa 
Lodówka (nie na drzwiach) 
Zamrażarka/zamrażalnik 

6-8 godzin 
72 godziny przy 4º C 

6 miesięcy przy -18º C 

Rozmrożone mleko matki 
(zamknięte) 

Lodówka (nie na drzwiach)  
24 godziny przy 4º C 

Rozmrożone mleko matki 
(otwarte) 

Lodówka (nie na drzwiach) 12 godzin przy 4º C 

 
 
 
Rozmrażanie mleka matki: 
Mleko matki można delikatnie rozmrozić w lodówce lub w temperaturze pokojowej. Jeżeli 
mleko matki zostanie rozmrożone w temperaturze pokojowej, natychmiast należy je podać. 
Jeżeli trzeba je podać szybko, mleko matki można rozmrozić w letniej kąpieli wodnej (maks. 
37 °C). W tym przypadku też należy je od razu podać. 
UWAGA! Mleka matki nie można rozmrażać w mikrofalówce, w przeciwnym razie składniki 
wartościowe ulegną zniszczeniu. 
 
 
Ważne wskazówki: 

•  Nie należy ponownie zamrażać mleka matki, które zostało rozmrożone, podgrzane lub 
używano je do karmienia. Należy je zutylizować. 
• Aby ciepło, jak również mleko matki i tłuszcz mleczny mogły się ponownie dobrze 
wymieszać, przed kamieniem należy delikatnie wstrząsnąć pojemnikiem. 
- Jeżeli mleko matki jest odciągane kilka razy w ciągu 24 godzin, świeżo odciągnięte mleko 
matki może być wlane do już schłodzonego mleka matki. Należy odczekać, aż świeże mleko 
matki najpierw się schłodzi i dolać je dopiero wtedy, gdy będzie miało taką samą 
temperaturę jak schłodzone mleko matki (zimne do zimnego). 
• Podczas transportu mleka matki należy zapewnić utrzymanie łańcucha chłodniczego. 
• Podgrzewać pojemnik na mleko matki tylko wtedy, gdy jest on otwarty (niebezpieczeństwo 
wybuchu)! 
• Dokładne instrukcje dotyczące długoterminowego przechowywania można otrzymać od 
konsultanta laktacyjnego, położnej, lekarza lub farmaceuty. Aby osiągnąć prawidłową 
temperaturę picia mleka matki wynoszącą ok. 37 °C, do pogrzania należy użyć podgrzewacza 
pokarmu dla niemowląt nip®. W celu podgrzania pokarmu dla niemowląt w podgrzewaczu, 
należy usunąć z butelki pierścień i smoczek. Zawsze przed podaniem należy sprawdzać 
temperaturę pokarmu. 
 

8 // KOMPATYBILNOŚĆ 
Laktator ręczny do mleka nip® jest częścią systemu nip® first moments. 
Systemy All-in-One System All-in-One umożliwia odciąganie pokarmu bezpośrednio do 
pojemnika bez konieczności stosowania adaptera w celu bezpiecznego przechowywania. Aby 
karmić mlekiem matki należy 
po prostu zdjąć pokrywkę, podgrzać mleko matki (punkt 7 "Przechowywanie") i dokręcić 
pierścień gwintowany  



i naturalnie ukształtowany smoczek. 
Ponadto do każdego laktatora ręcznego dołączony jest biały adapter (9). Adapter pozwala na 
odciąganie pokarmu bezpośrednio do butelki z szeroką szyjką nip®, jeżeli nie mamy butelki z 
szeroką szyjką nip® first moments. 
 

9 // WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ODCIĄGANIA MLEKA 
Jeżeli odciąganie mleka z piersi jest dla Ciebie czymś nowym, zajmie Ci to trochę czasu i 
będzie wymagało praktyki zanim dojdziesz do wprawy. Nie zniechęcaj się, jeżeli na początku 
nie wszystko będzie funkcjonowało prawidłowo. Niemniej jednak, ważne jest, aby zwrócić 
uwagę na następujące punkty: 
Higiena 
Podczas kontaktu z mlekiem matki należy zwracać szczególną uwagę na higienę. Przed 
odciąganiem umyć pierś czystą wodą. Wyczyścić lub zdezynfekować pompkę zgodnie z 
opisem w punkcie 4 "Czyszczenie i dezynfekcja"  
i umyć ręce. 
Przygotowanie 
Znajdź czas na odciąganie mleka. Usiądź w spokojnym miejscu, gdzie nikt nie będzie Ci 
przeszkadzać i zrób sobie coś do picia, weź coś do czytania lub w zasięgu ręki trzymaj pilota 
do telewizora. Upewnij się, że siedzisz wygodnie. Dzięki masowaniu lub ogrzaniu piersi przed 
odciąganiem pokarmu, możesz ją optymalnie przygotować do odciągnięcia z niej mleka. 
Odciąganie mleka 
Mleko matki na początku ma inny skład niż po kilku minutach odciągania. Gdy obie piersi są 
całkowicie opróżnione, wytwarzana jest optymalna ilość mleka, co zapobiega zapaleniom 
piersi lub zastojowi mleka. Podczas karmienia piersią odruch oddawania mleka jest 
wywoływany przez sam fakt bliskiego kontaktu  
z dzieckiem. Odciąganie mleka nie zawsze jest łatwe. Dlatego pomocne może być, gdy 
dziecko jest blisko Ciebie lub gdy popatrzysz na jego zdjęcie. Czasami pomaga sama myśl i 
radość z ponownego trzymania dziecka  
w ramionach. Jeżeli odciągasz pokarm i karmisz piersią w tym samym czasie, upewnij się, że 
najpierw przystawiasz dziecko, a dopiero potem odciągasz pokarm. Czas odciągania 
powinien wynosić około 20 do 30 minut. Aby zmaksymalizować uwalnianie oksytocyny, 
mleko należy odciągać naprzemiennie: Najpierw odciągaj pokarm  
z obu piersi po kolei przez 7 minut, potem 5 minut i na koniec 3 minuty. 
Nie ignoruj dolegliwości! 
Jeżeli nadal odczuwasz dyskomfort podczas odciągania pokarmu, nie ignoruj go i skontaktuj 
się z konsultantem laktacyjnym, położną, lekarzem lub farmaceutą. 
 
 
10 // USUWANIE USTEREK 
Pompka nie zasysa lub zasysa zbyt słabo. 
• Najpierw należy sprawdzić, czy pompka jest prawidłowo złożona. Zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby tłok (5) 
był całkowicie przeciągnięty przez cylinder (6), a cylinder był mocno osadzony na korpusie 
pompki. 
• Sprawdzić, czy zaworek (8) jest prawidłowo zamontowany w dolnej części korpusu pompki. 
• Podczas odciągania pokarmu należy upewnić się, czy pierś całkowicie zakrywa lejek, aby 
powietrze nie mogło dostać się z boku. 



 
Mleko nie jest odciągane. 
• Upewnij się, czy laktator jest prawidłowo złożony. 
• Znajdź spokojne miejsce, zrelaksuj się i spróbuj ponownie po kilku minutach. 
• Jeżeli mleko nadal nie jest odciągane, należy skontaktować się z konsultantem laktacyjnym, 
położną, lekarzem lub farmaceutą. 
 

11 // UTYLIZACJA 
Laktator ręczny nip® first moments jest wykonany z polipropylenu (PP) i silikonu. Utylizować 
zgodnie  
z lokalnymi przepisami. 
 
Dalsze informacje są dostępne online pod adresem firstmoments.nip.family 
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