
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
ПОМПА ЗА КЪРМА  NUK JOLIE 
Тази помпа за кърма е медицински продукт, произведен в съответствие със стандарт 93/42/ЕЕС, клас І. 

1. Важна информация преди първа употреба 
Кърмата е най-добрата храна за бебето през първите шест месеца от неговия живот. За да се насладите на всеки момент от кърменето, 
NUK създаде практични и удобни продукти, които да подпомогнат кърменето. 

Помпата за кърма NUK JOLIE е предназначена да ви помогне да храните бебето с кърма, дори и когато кърменето е невъзможно или 
затруднено. Моля, преди първата употреба, прочетете следните указания за употреба. 
Помпата  JOLIE е подходяща за употреба: 

-  на работното място или когато бебето не е при майката 
-  у дома или на път.   
Благодарение на използването на помпата: 

-  се поддържа лактацията, когато кърменето е временно прекъснато.  
- се облекчават препълнените гърди 
- се увеличава производството на кърма. 
Изцедената кърма в контейнера, който е част от този уред може да се съхранява в хладилник или фризер, както и да се използва 
директно за хранене на бебето.  
Преди първото използване на помпата внимателно почистете и стерилизирайте всички части на уреда. 

2. Общо описание 
Помпата за кърма NUK Jolie е ръчна помпа, притежаваща следните основни предимства: 
- лесна за употреба, не изисква прилагането на специално усилие при изцеждането 
- лесна за разглобяване и почистване 
- допълнителна силиконова възглавничка, която уплътнява и осигурява по-добър вакуум, както и действа масажиращо с цел 

стимулиране на лактацията 
- имитира се сукането на бебето 
- изцедената кърма се съхранява хигиенично в контейнер 
- помпата е окомплектована с поставка за по-удобно и сигурно вертикално поставяне 
В случай на разранени зърна или особена болезненост при кърменето и изцеждането, моля консултирайте се с лекар за правилното 
използване на помпа за кърма. 
 

3. Информация за вашата сигурност 
Кърменето е най-доброто за вашето бебе. За вашата сигурност, моля имайте предвид следното: 

a. Обща информация 
- Преди първа употреба, моля прочетете тази инструкция внимателно, тя е част от продукта. Пазете я за случай, че трябва да 

направите справка занапред. 
- Използвайте само частите, предназначени за тази помпа 
- Поради опасност от поглъщане, пазете малките части от деца 
- Препоръчваме преди да използвате помпата да отстраните всички мазни кремове или олиа от вашите гърди, за да не се повреди 

помпата 
- За да работи вашата помпа добре, използвайте само оригинални NUK аксесоари 
- Ако използвате части или аксесоари на друг производител е възможно помпата да не работи добре 
- В случай на повреда, вашата гаранция няма да бъде уважена, ако сте използвали неоригинални части и аксесоари 
- В случай на повреда, помпата трябва да бъде ремонтирана само от производителя, респ. представителя за територията 
- Ако кърмата се използва за недононесоно бебе, следвайте инструкциите на вашия лекар 

b. Хигиена 
- За здравословното развитие на вашето бебе хигиената е от голямо значение 
- Отстнанете всички бижута и пиърсинг преди да използвате помпата 
- За да предотвратите развитието на бактерии и повреждането на помпата се запознайте основно с изискванията за почистване и 

стерилизация 
- Само добре почистена помпа може да осигури пълна сила на всмукване 

c. NUK контейнер за кърма 
-  От съобраежния за хигиеничност, ако контейнера е захабен или повреден, то той трябва да се подмени с нов 
- Всички части, които в момента не се използват, трябва да се съхраняват на недостъпно за деца място 
- Чай или сокове може да оцветят контейнера 
- Само указаните храни и напитки в препоръчаните от производителя количества и консистенция трябва да се дават на бебето 
- Не затопляйте в микровълнова фурна затворен контейнер, поради опасност от повреждане и експлозия 
- NUK контейнерите и бибероните за хранене са съвместими с продуктите NUK FIRST CHOICE 
- NUK контейнерите отговарят на изискванията на стандарт EN 14350. 

 
         4. Части на помпата: 

1. Силиконов утлътнител 
2. Фуния  
3. Улей за пръчковидния лост на помпата 
4. Дръжка на помпата 
5. Фиксатор 



6. Пръчковиден лост 
7. Диафрагма 
8. Държач на дръжката 

9. Клапа 
10. Контейнер за кърма 
11. Стойка за помпата 
12. Затварящ диск 
13. Ринг 
 

5. Разглобяване на помпата 
1.Отстранете силиконовия уплътнител 1 от фунията 2 – фиг. А 
2.Държейки края на дръжката 4 , издърпайте внимателно от фиксатора 5, за да освободите от държача 8 – фиг.В 
3.Отстранете дръжката 4 от пръчковидния лост 6. – фиг.В 
4.Извадете диафрагмата 7 и лоста 6 от фунията 2 – фиг.С 

5.Освободете лоста 6 от диафрагмата 7 – фиг.D 
6.Отвийте контейнера 10 от фунията 2 – фиг.Е 
7.отстранете клапата 9 от фунията 2 – фиг.F 
8.Почистете всички части следвайки тази инструкция  

 
             6.  Почистване и стерилизация 
Всички части на помпата трябва да се почистват след всяко нейно използване, което може да става или чрез изваряване, или чрез 
стерилизация. Това е важно, защото остатъците от млякото съдържат множество бактерии, а освен това тези остатъци може да 

повредят различните части на помпата. За да предпазите вашето бебе от инфекции, използвайте винаги абсолютно чиста помпа. 
Предупреждение: Почиствайте, стерилизирайте и бързо подсушавайте всички части преди първата употреба  и веднага след всяка 
следваща. 
За да предпазите вашето бебе от инфекции, използвайте винаги абсолютно чиста помпа. 
6.1 Почистване 
Предупреждение: не използвайте груби четки за почистване на клапата 9, за да не я повредите. 
1.Почистети всички части на помпата с топла вода и почистващ препарат NUK. 
2.Изплакнете частите на помпата с вода 

3.Стерилизирайте всички части – виж част 6.2 на инструкцията. Всички части може да се почистват и в съдомиялна машина, но 
имайте предвид, че може да се обезцветят. 
6.2 Стерилизация 
Преди стерилизация, почистете помпата, както е описано в част 6.1. 
- Използвайте стерилизатор NUK, съгласно инструкцията му за употреба. Като алтернатива можете да преварявате частите на 

помпата във вряща вода за около 5 мин. /водата в съда трябва да покрива частите на помпата/. 
- За стерилизиране във микровълнова фурна, използвайте NUK стерилизатор за микровълнова. 
Преди следваща употреба, оставете частите на помпата да се охладят. 

                            

7. Сглобяване на помпата – фиг. от G до N 
1.Поставете пръчковидния лост 6 във диафрагмата 7. Долния край на лостчето трябва да пасне с отвора на диафрагмата – фиг G. 
2.Поставете диафрагмата 7 във фунията 2 и притиснете плътно – фиг Н. 
3.Вмъкнете главата на лоста 6 в дръжката 4 – фиг. I. 
4.Захванете фиксатора 5 в държача на дръжката 8 – фиг.К. 
5.Поставете клапата 9 във долната част на фунията – фиг. L 
6.Завийте контейнера 10 в долната част на фунията 2 – фиг. М. 
7.Поставете силиконовия уплътнител 1 в отвора на фунията 2 и плътно притиснете – фиг. N. 

 
8. Използване на помпата 

Важно! Хигиената е от особено значение, почиствайте ръцете си старателно преди всяко изцеждане на кърма.    
1.Поставете фунията на помпата на гърдата, така че гръдното зърно да попадне в центъра, за да се предпази от разраняване. Уверете 
се, че силиконовия уплътнител е прилепнал плътно и няма въздух отстрани. Дръжте помпата вертикално – доколкото е възможно. 
2.Натиснете дръжката на помпата и я отпуснете бавно. 
Важно! Силата на всмукване зависи от интензитета на движение на дръжката. За да намалите силата, движете дръжката с по-малък 
ход. 

3.След изцеждане на кърмата, поставете помпата на стойката 11, за да не се преобърне. 
4. Отвийте контейнера от фунията. 
5.Затровете здраво контейнера с ринга и затварящия диск – 12 и 13. 
6.Нанесете датата върху етикет и го залепете на контейнера. 
                  
                    9. Полезни съвети за успешно изцеждане на кърма 
Правилното използване на помпата изисква някои практически умения и опит. 
9.1 Ако не сте заедно с бебето през цялото време, за да поддържате лактацията, следва да се придържате към естествения ритъм на 

кърмене, затова изцеждането на млякото трябва да бъде между 6 и 8 пъти в денонощието, като едно от тях да е през нощта.  Във 
всички останали случаи, се придържайте към индивидуалните си нужди. 
9.2 Препоръчително е редуването на гърдите. Необходимото време за изцеждане е строго индивидуално.  



9.3 Не се изненадвайте, ако кърмата не тръгва веднага в началото. Това е съвсем нормално, защото производството на кърма се 
адаптира към дневните нужди на бебето. 
Също така, количеството на изцедената кърма варира. Зависи и от течностите, които приемате, затова се стремете да приемате много 

течности. 
9.4 Ефектът на отделяне на кърма 
По време на кърмене, поставянето на бебето на гърда стимулира отделянето на млякото. 
Този ефект може да се стимулира по следния начин: 
-  Намерете подходящо спокойно място, където можете да седнете удобно и без напрежение. 
- Поставяйте топли компреси NUK на гърдите за няколко минути. 
- Осигурете си визуален контакт с бебето. Ако това не е възможно, можете да използвате негова снимка. 
- Кърмата едновременно потича и от двете гърди. Можете да използвате колектор за събиране на кърма NUK за гърдата, която не 

изцеждате в момента. 

 
10.Хигиенни съвети 

Спазването на лична хигиена и старателното почистване на всички части на помпата е от голямо значение в този период. 
Препоръчваме ежедневно измиване на гърдите и зърната, но без използването на сапун, защото може да дразни допълнително кожата . 
 
                        11.Съхранение на кърма 
11.1 Ако майчината кърма не се използва веднага за хранене на бебето, трябва напълнения контейнер да се затвори и да се съхранява в 

хладилник или фризер. Не прибирайте в хладилника цялата помпа, а само добре затвореният контейнер. Във същият контейнер се 
размразява замразената кърма, а след това с него може и да се храни бебето. 
Не пълнете контейнера повече от означените 150мл, за да не се повреди контейнера при замразяването. 
11.2 Важна информация за съхранението на кърма: 

 

Кърма Място за съхранение Време за съхранение 

Прясно изцедена Стайна температура 

Хладилник/не на вратата/ 
Камера на хладилника 
Фризер  

6-8 часа 

72 часа при 4 градуса С 
2 седмици 
6 месеца при -18 градуса С 

Размразена, затворен контейнер Хладилник/не на вратата/ 
 

24 часа при 4 градуса С 

Размразена, отворен контейнер Хладилник/не на вратата/ 
 

12 часа при 4 градуса С 

Размразена кърма Хладилник/не на вратата/ 
Стайна температура – използва се веднага 
Затоплена кърма в нагревател – използва се веднага 
 

24 часа при 4 градуса С 

 

 

 

При транспортиране на замразена кърма, уверете се, че не се е размразила. Ако се е размразила, изхвърлете я, за да не навредите на 
бебето. 
Важно! 
- Кърмата не трябва да се размразява в микровълнова фурна, за да не се унищожат ценните й съставки 
- За постигане на правилна температура при затоплянето, около 37 градуса, използвайте NUK нагревател. Контейнера е добре да 

не бъде плътно затворен при затоплянето, за да се избегне повишаване на налягането. 
- Разбъркайте добре кърмата като разклатите контейнера, за да се получи еднородна смес. 
- Размразена, затоплена и неизползвана кърма трябва да бъде изхвърлена. 

- Ако изцеждате нова кърма, с нея можете да допълните контейнера от предишното изцеждане, но трябва да охладите и 
новоизцедената кърма и тогава да я прибавите към предишната – на принципа охладено към охладено. 

- Във всички случай на съхранение на кърма е добре да се консултирате с вашия лекар или акушерка. 

 

     

 
      12. Помощ при възникнали проблеми 

Проблем Причина  Възможно решение 

Помпата не смуче 
достатъчно силно 

Лостчето 6 не е добре паснато към 
диафрагмата 7 

Проверете позицията на лоста и диафрагмата и ги 
монтирайте правилно 

 Диафрагмата 7 не пасва или е повредена Поставете правилно диафрагмата или ако е повредена се 
свържете с търговеца, от който сте закупили помпата. 

 Клапата 9 не е поставена правилно Поставете клапата правилно 

 Клапата 9 липсва или е повредена Поставете клапата правилно или се свържете с 
търговеца, за да ви осигури резервна. 

 Контейнера е пълен и млякото се опира в 
клапата 9 

Сменете контейнера 

 Не се получава вакуум Уверете се ,че фунията прилепва плътно към гърдата. 



Уверете се, че силиконовия уплътнител е поставен 
правилно и няма въздух отстрани. 

 Помпата се държи под ъгъл Дръжте помпата в изправена позиция, доколкото е 
възможно. 

   

 
13.Технически характеристики 

Тази помпа за кърма е медицински продукт, произведен в съответствие със стандарт 93/42/ЕЕС, клас І. 

Температурни граници: 
При използване – от +6 до +40 градуса С. 
При съхранение – от 0 до +40 градуса С. 
 

14. След като вече не може да бъде използвана, помпата може да се изхвърли заедно с другите битови отпадъци. 
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