
Gebruiksaanwijzing

Pittenzak Met Pit

LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR! 

VERWARMEN in de magnetron / oven

KOELEN in de vriezer

Magnetron 

Oven 

2 minuten op 600 watt evt + 30 sec tot gewenste temp.
20 minuten op 100 graden

Bij magnetron met metalen rooster de pittenzak altijd op een 
magnetronbestendig bord verwarmen!

Bij magnetron zonder draaischijf de pittenzak na elke minuut 
opschudden om oververhitting van een klein gebied te voorkomen. 

De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeiplek-
ken in de stof te voorkomen. 

Besprenkel de pittenzak heel af en toe voor het verwarmen met 
een klein beetje water tegen uitdroging.

Tijdens het verwarmen kan de wasbare katoenen hoes om de 
pittenzak blijven.

Wanneer de pittenzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd  
verkorten.

Leg de pittenzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur
in de vriezer.

De pittenzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer 
blijven liggen.

Laat voor gebruik als warmtekussen de pittenzak uit de vriezer 
eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt. 

*

*

Bij langer verwarmen dan 2 minuten of hogere wattage 
kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken 
ontstaan.
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AANDACHTSPUNTEN

GEBRUIK BIJ BORSTVOEDING EN BABY

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend 
uit oneigenlijk gebruik van de pittenzakken van Met Pit.

Bij magnetron met metalen rooster de pittenzak altijd op een 
magnetronbestendig bord verwarmen!

De pittenzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en 
een lichte geur hebben.

Blijf altijd in de buurt tijdens het opwarmen.

De buitenste hoes is wasbaar in de wasmachine op 30 graden.

De binnenzak met de tarwe is niet wasbaar.

De verwarmde pittenzak niet gebruiken bij symptomen van 
huidirritatie of ontsteking.

De pittenzak koel en droog bewaren en 1x per 2 maanden verwar-
men voor een langere levensduur. 

Bij borstvoeding: warmte verwijdt de melkkanaaltjes, bevordert de 
toeschietreflex en laat de melk makkelijker stromen. Koude 
verzacht zwelling en ongemak.

Zorg dat de pittenzak geen direct contact maakt met de huid van 
de baby.

Na verwijderen uit de magnetron kan de pittenzak nog iets warmer 
worden. Wacht een minuut en voel met de binnenkant van de pols 
of de pittenzak niet te warm is. 
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