
Návod k obsluze 

Dvoufázová elektronická odsávačka mateřského mléka LOVI Prolactis 

Profesionální ochrana laktace 

 

 

ÚVOD 

 

Blahopřejeme Vám k výběru dvoufázové elektronické odsávačky LOVI! Odsávačka Prolactis je 

profesionálním pomocníkem při řešení problémů s laktací. Simuluje přirozený proces sání dítětem. Její výhody 

oceníte zejména při častém odsávání. Je rovněž určena aktivním a pracujícím matkám, které využívají 

alternativní formy krmení dítěte mateřským mlékem. Umožňuje bezbolestné, pohodlné a rychlé odsávání 

mléka. Odsávačka je klinicky testována*. 

 

Odsávačka pracuje v dvoufázovém rytmu, který odpovídá přirozenému sání dítětem: stimulace a 

hlubokého sání. 

 

Fáze stimulace - kopíruje rychlé sací pohyby dítěte, které povzbuzují produkci a vytékání mléka. 

 

Fáze hlubokého sání - simuluje volnější, hlubší sání dítěte. Mléko již vytéká a dítě se nemusí tak namáhat 

s jeho vysáním. Pomalu se stává hustší, sytější a tempo sání se zpomaluje. 

 

 

Rozsah rytmu a síly sání odsávačky Prolactis byl vytvořen na základě procesu změn rytmu a způsobu sání 

dítěte během kojení. 

 

Kombinací dvou fází odsávání odsajete více mléka v kratším čase. 

 

Přiložená membrána a rukojeť umožňují rovněž ruční odsávání mléka (změna odsávačky Prolaktis na ruční 

odsávačku Protect), které oceníte v případech, kdy se např. nemůžete připojit k elektrické síti.  

 

Mateřské mléko je nejzdravější a nejhodnotnější pokrm novorozence a nemluvňat. Je doporučováno jako 

výhradní pokrm pro prvních 6 měsíců života. Po 6-tém měsíci může být doplněno o příkrmy.  

 

Upozornění! Odsávačka není určena k odsátí mléka pro dítě, které nemůže samo pít z prsu, tj. ve všech 

případech zánětu mléčných žláz. 

 

 

*Testování odsávaček LOVI Prolactis a LOVI Protekt se zúčastnilo 40 matek pod dozorem porodních a 

laktačních asistentek.  

 

 

PRAKTICKÉ RADY 

Kdy používat odsávačku? 

Pokud je to možné počkejte s použitím odsávačky do doby, kdy se ustálí tvorba mléka, což je obvykle 2-4 

týdny po porodu. Výjimky z výše uvedeného pravidla: 

• Pokud máte příliš mnoho mléka, prsy jsou nalité a tvrdé. Odsátí nadbytečného mléka před nebo v průběhu 

kojení uvolní přeplněný prs a usnadní dítěti přisátí k prsu. 

• Bradavka je schovaná v prsu z důvodu dlouhé pauzy mezi kojením. 

• Máte vpáčené, ploché nebo poraněné bradavky (odsávání pomáhá formovat vpáčené nebo ploché 

bradavky). 



• Pokud mezi krmením cítíte náhlé přeplnění prsu a nechcete budit dítě. 

• Dítě je nemocné a nemůže sát. 

• V případě malé tvorby mléka – používání odsávačky stimuluje činnost mléčných žláz. 

• Pokud nastoupíte zpět do zaměstnání a nechcete přerušit kojení – je nutné simulovat přirozený proces 

kojení používáním odsávačky.  

 

Jak často odsávat mléko odsávačkou? 

Pokud matka nemůže kojit, doporučujeme odsávat mléko 8x denně. To udrží proces laktace na správné úrovni. 

Zpočátku můžete mít problémy s odsátím většího množství mléka, ale po několika dnech bude již odsátého 

mléka více. Při stabilizované laktaci se množství jednorázově odsátého mléka pohybuje mezi 30-60ml, proto 

bude k získání jedné porce zapotřebí více pokusů.  

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝROBKU 

 

Odsávačka PA203S 

 

Elektronické zařízení na odsávání mléka, dále jen odsávačka, je určeno k odsávání mléka kojících matek. 

Odsávačka pomáhá udržet laktaci, nakrmit dítě v nepřítomnosti matky a v případě nemocných bradavek. 

 
❖ Odsávačka je předmětem osobní potřeby. 

❖ Na odsávačku se poskytuje zákonná záruka. 

❖ Před použitím se seznamte s návodem k použití a dodržujte zásady bezpečného používání. 

❖ Návod k obsluze uchovejte pro případné pozdější použití. 

❖ Předpokládaná životnost výrobku je 5 let. Životnost silikonových dílů je max. 2 roky. Silikonové díly 

podléhají trvalému odbarvení. Tyto díly vyměňte za nové po jejich odbarvení nebo před uplynutím 

životnosti. 

 

 

Na škody vzniklé použitím odsávačky v rozporu s návodem k použití nenese výrobce 

zodpovědnost a nemohou být předmětem reklamace nebo záruční opravy. Jakékoliv 

opravy nebo zásahy do výrobku neautorizovanými osobami mají za následek ztrátu 

nároku na záruku a mohou ohrozit zdraví a život uživatele. 

 

 

 

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

▪ V případě problémů s kojením nebo při bolesti u kojení, vždy kontaktujte lékaře před tím, než použijete 

odsávačku. 

▪ Doporučujeme první použití odsávačky pod dohledem odborníka. 

▪ Doporučujeme seznámit se s odbornou literaturou týkající se zásad kojení. 

 

Upozornění! Malý podtlak může být příčinou odsátí menšího množství mléka, ale příliš vysoký podtlak může 

působit bolest při odsávání a snížit tvorbu mléka. Pokud pozorujete tento problém, upravte sílu sání (viz 

kapitola SÍLA SÁNÍ). 

 

▪ Udržujte výrobek v čistotě. Zabraňte vzniku usazenin a jiných nečistot, protože mají vliv na správnou 

funkci výrobku.  

▪ Péče o čistotu a hygienu výrobku je důležitá pro bezpečnost matky i dítěte.  

▪ Díly výrobku, které nejsou určeny k umývání, chraňte před vodou a vlhkem. 

▪ Výrobek zapínejte do sítě s přepěťovou ochranou. 

▪ Mimo uzavřené místnosti můžete výrobek používat jen a pouze s napájením na baterie.  

 



Tento symbol znamená, že výrobek nemůžete likvidovat společně s domácím odpadem. Likvidací 

výrobku v souladu s předpisy předcházíte eventuálnímu negativnímu vlivu na přírodní zdroje a 

zdraví lidí, které by mohlo nastat v případě nesprávného nakládání s těmito odpady. Pro další 

informace kontaktujte místní orgány, vývozce odpadu nebo výrobce. 

 

 

 

Výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi Evropské unie a harmonizovanými 

normami. Výsledkem posouzení této shody je toto označení výrobku.   

Výrobek spadá do II. třídy ochrany. 

  

Výrobek není hračka. Všechny díly uchovávejte mimo dosah dítěte. Informace o výrobku 

uchovejte pro případné pozdější použití. Číslo série a datum spotřeby je uvedeno na obalu. 

 

 

 

 

NEDOVOLENÉ ZPŮSOBY POUŽITÍ VÝROBKU 

 

 

▪ Není dovoleno používat poškozený výrobek se zjevnými vadami. 

▪ Není dovoleno používat výrobek během koupele. 

▪ Není dovoleno používat výrobek tam, kde může dojít ke kontaktu s vodou: např. okolo vany, 

umyvadla, dřezu nebo sprchovacího koutu. 

▪ Není dovoleno používat výrobek, pokud existuje možnost usnutí uživatele. 

▪ Není dovoleno používat výrobek zapojený do elektrické sítě mimo uzavřené místnosti. 

▪ Není dovoleno používat výrobek, který upadl na tvrdý povrch. Takový výrobek nechte zkontrolovat v 

servisu. 

▪ Není dovoleno používat výrobek v rozporu s jeho určením a návodem k použití. 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA 

 

Napájení na baterie 

Napájení ze sítě  

Maximální výkon                                                               

Hmotnost výrobku s adaptérem (bez 

baterií) 

4 x AA 1,5 V – alkalické 

230 V / 50 Hz / 0,4A max; výstup: =12V / 1A 

12 W 

516g 

 

UPOZORNĚNÍ! 

 

DŮLEŽITÉ! 

1. Ujistěte se, že polarita vkládaných baterií (+) a (-) je shodně se schématem. 

2. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte (více než 25 hodin), vyjměte baterie. 

3. Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy. 

4. Všechny baterie měňte současně. 

5. Pokud odsávačku nebudete nepoužívat v následujících 24 hodinách, vyjměte baterie. 

6. Sami výrobek neopravujte. 

 



 

ODSÁVAČKA PROLAKTIS OBSAHUJE 

 

 

Obr. 1 – DÍLY SADY PROLAKTIS 

1. Ovládací panel 

2. Síťový adaptér 

3. Silikonová hadička se spojkou 

4. Odsávačka 

5. Sada k uchovávání pokrmu 

a. Šroubovací víčko 

b. Těsnící disk 

c. Víčko/hrníček  

6. Díly odsávačky Protect (k ručnímu odsávání) 

a. Trn s regulátorem podtlaku 

b. Membrána 

c. Rukojeť 

d. Kryt membrány 

7. Náhradní díly 

a. Zpětný ventil – 2 ks 

b. Těsnění kruhové – 2 ks 

c. Silikonová masážní vložka – 1 ks 

d. Membrána elektronické odsávačky – 1 ks 

8. Kufřík na odsávačku 

9. Tampónů Day & Night LOVI – 10 ks 

 

Obr. 2 – DÍLY ODSÁVAČKY PROLAKTIS 

1. Kryt 

2. Membrána 

3. Držák membrány 

4. Silikonová masážní vložka 

5. Trychtýř odsávačky  

6. Zpětný ventil 

7. Adaptér na láhev 

8. Láhev 

 

Obr. 3 – OVLÁDACÍ PANEL 

1. LCD display 

2. Otočný ovládač sací síly 

3. Uvolňující tlačítko 

4. Paměťové tlačítko 

5. Zapínání/vypínání On/Off 

6. Vkládání baterií 

7. Otvor pro silikonovou hadičku 

8. Otvor pro síťový adaptér 

 

Obr. 4 – DISPLAY 

1. Ukazatel sací síly 

2. Ukazatel stimulačního cyklu 

3. Ukazatel odsávacího cyklu 

4. Ukazatel času 

5. Ukazatel napájení 

6. Paměť 

7. Alarm 

 



 

 

 HORNÍ POHLED 



 

 

DOLNÍ POHLED 

 

LCD DISPLAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MONTÁŽ ELEKTRONICKÉ ODSÁVAČKY PROLACTIS 

 

 

 

Uchopte trychtýř odsávačky dle obrázku. Otvor 

se závitem musí směřovat vzhůru. 

 

 

Nasaďte zpětný ventil. Ujistěte 

se, že těsně přiléhá k okrajům 

otvoru, neroztáhl se, nezavinul 

se ani se nezkroutil. 

Ukazováčkem odstraňte 

případné nerovnosti. 

 

Upozornění! Směrování 

koncovky zpětného ventilu nemá 

vliv na správnou činnost 

odsávačky. Důležité je, aby 

ventil dobře těsnil. 
 

Okrągła podstawa - kulatá základna 

Czubek - koncovka 

 

 

Našroubujte adaptér láhve na trychtýř se zpětným 

ventilem. 

 

Upozornění! Neporušte polohu již dříve 

nasazeného zpětného ventilu. Pokud k tomu 

dojde, opakujte výše uvedený postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přišroubujte trychtýř s adaptérem na láhev. 

 

 



 

Umístěte membránu do podstavy membrány 

(přizpůsobte ji tvaru podstavy). Dotlačte 

okraje membrány, odstraňte případné 

nerovnosti. Ujistěte se, že membrána těsně 

přiléhá k okrajům podstavy. 

 

 

 

Nasaďte kryt na závěs (viz obrázek). 

 
Nasadka –  
Kryt 
 
Zawias -  
Závěs 

 

 

 

Spojte oba dva díly dle vyobrazení. 

 

 

Část s membránou dotáhněte ve směru 

hodinových ručiček. 

 

 

 

Umístěte silikonovou masážní vložku hluboko do 

trychtýře tak, aby dobře přiléhala k jeho stěnám. 

Okraj vložky přetáhněte přes okraj trychtýře. 

 

Upozornění! Odsávačka může být použita i bez 

silikonové masážní vložky. Její použití závisí na 

individuálních potřebách spotřebitele. 

 
 



MOŽNOSTI NAPÁJENÍ 

Odsávačka může být napájená dvěma způsoby. 

Prostřednictvím síťového adaptéru. 

 

Vložte koncovku síťového adaptéru do zdířky ovládacího panelu a poté 

zapněte do sítě. 

 

Z bezpečnostních důvodů může být odsávačka napájena pouze 

prostřednictvím přiloženého síťového adaptéru. Použití jakéhokoli 

jiného adaptéru může způsobit poškození výrobky a bezprostředně 

ohrozit jeho uživatele. 

 

Je možné používat odsávačku napájenou síťovým adaptérem bez 

vyjmutí baterií. 

 

Upozornění! Pokud v odsávačce nejsou baterie, po odpojení adaptéru 

od sítě se všechna dříve nastavená data ztratí. 

 

Upozornění! Zástrčka adaptéru odsávačky se může lišit podle země 

použití.  

 

 

 

Pomocí 4 alkalických baterií typu AA 1,5V 

 

Upozornění!  

• Vždy vyměňujte všechny 4 baterie současně. 

• Vyjměte baterie pokud odsávačku delší dobu nepoužíváte. 

• Vybité baterie likvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního 

prostředí a recyklace. 

• Nesprávně použité alkalické baterie mohou vzplanout nebo způsobit 

popáleniny kyselinou. Nikdy nerozebírejte baterie ani akumulátor. 

Nenechávejte baterie poblíž tepelných zdrojů a ohně. Nevhazujte baterie do 

ohně. Nenechávejte baterie v dosahu dítěte. 

 

 

Otevřete kryt. 

 

 

 

Pokud vyměňujete baterie, vyjměte staré. 

 

 



Vložte 4 nové alkalické baterie AA. 

  

Upozornění! Ujistěte se, že baterie vkládáte správně (dle 

schématu). 

  

 

Zavřete kryt baterií, ujistěte se, že zapadl do otvoru. 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Před každým použitím: 

• Než začnete používat odsávačku důkladně si umyjte ruce. 

• Přesvědčte se, že odsávačka je umytá a vysušená. Pokud ne, pokračujte dle níže uvedeného návodu. 

• Ujistěte se, že v silikonové hadičce se nenachází žádná tekutina ani známky vlhkosti. Nikdy nezapojujte 

odsávačku do sítě, pokud se v silikonové hadičce nachází voda. 

 

Upozornění! Neprofukujte hadičku ústy, aby jste ji zbavili vody! 

 

Uchopte otevřený konec silikonové hadičky a nasaďte ho na trubičku 

v horní části krytu. Dotlačte hadičku na konec trubičky a ujistěte se, že 

těsně přiléhá. 

Upozornění! Zkontrolujte, že v hadičce není žádná tekutina (např. 

voda z předchozího mytí).  

 

Tulejka –  

Trubička 

 

 



 

 

Druhý konec hadičky zasuňte do otvoru v ovládacím panelu. 

 

 

Přiložte odsávačku k prsu tak, aby se bradavka nacházela hluboko 

v trychtýři odsávačky (ideálně uprostřed). 

 

Upozornění! Důležité je, aby silikonová masážní vložka těsně 

přiléhala k prsu. Jinak dochází ke snížení sací síly. 

 

 

Zapněte tlačítko On/Off.  a začněte odsávat. 

 

LCD display několik sekund ukazuje dobu posledního odsávání, 

odsávačka automaticky začne fungovat v režimu stimulace.  

 

 

Přesuňte otočný ovládač nahoru (+) nebo dolů (-) , upravte sílu 

sání  

ve fázi stimulace dle vlastních potřeb.  

Pokrętło sterujące siłą ssania – Ovladač regulace síly sání 

 
 



Pokud chcete fázi stimulace přeskočit  nebo mléko začíná 

vytékat dříve než za 2 minuty po startu, stlačte uvolňující tlačítko 

 a začněte fázi hlubokého odsávání.  

Przycisk zwalniający – Uvolňujícící tlačítko 

  

 

 

Po dvou minutách se cyklus 

stimulace automaticky nastaví 

na cyklus hlubokého odsávání. 

Na obrazovce se objeví ikona. 

  
 
Faza stymulacji – Fáze 
stimulace 
 
Faza ssania głębokiego – Fáze 
hlubokého sání 

 

 

 

Přesuňte otočný ovládač nahoru (+) nebo dolů (-) , upravte sílu 

sání  

 

 

ve fázi stimulace dle vlastních potřeb.  

Pokrętło sterujące siłą ssania – Ovladač regulace síly sání 
 

 

 

 

 

Když skončíte odsávání, stlačte tlačítko On/Off  a vypněte 

odsávačku.  

 

 



 

Po vypnutí odsávačky se na obrazovce na několik sekund objeví 

celková doba odsávání. Pak display automaticky přepne do 

pohotovostního režimu hodin nebo budíku, pokud byl nastaven 

ZVUKOVÝ alarm. 

 

Upozornění! Od prsu odkládejte pouze vypnutou odsávačku bez sací 

síly. Pokud je nutné odložit odsávačku během odsávání, vložte mezi 

trychtýř a prs prst (stejně, jako odstavuje dítě od prsu).   

 

 

Upozornění! Odsávačka se automaticky vypne po 30 minutách 

pouze tehdy, pokud nebylo v průběhu odsávání měněno nastavení. 

 

 

 

 

SÍLA SÁNÍ 

 

 

Pokaždé, když si nastavíte odpovídající sílu sání (ve fázi stimulace i hlubokého odsávání), si odsávačka tato 

data uloží až do okamžiku, kdy je znovu změníte. Při každém dalším použití odsávačka automaticky nastaví 

sílu sání dle předchozího použití.  

 

 

Sílu sání nastavíte: 

1. Ve fázi stimulace nastavte sílu sání přesutím ovladače  nahoru (+) nebo dolů (-). 

2.  Ve fázi hlubokého odsávání nastavte sílu sání rovněž přesutím ovladače  nahoru (+) nebo dolů (-

). 

Pokud se mléko dostává pod silikonovou masážní vložku, snižte sílu sání tak, aby mléko vtékalo do 

láhve. 

 

 

Upozornění! Pokud se Vám zdá, že síla sání nastavená na nejvyšší úroveň je stále nedostačující, zkuste 

odsávat mléko bez silikonové masážní vložky. 

 

 

PAMĚŤOVÉ FUNKCE 

 

Jednou z hlavních výhod odsávačky jsou její paměťové funkce. Pomocí paměťového tlačítka (M) si můžete 

snadno nastavit individuální okamžik změny jednotlivých fází (stimulace a hlubokého sání). 

 

 



Nastavení změn fází: 

1. Po několika odsáváních zjistíte, že mléko začíná vytékat zhruba za stejnou dobu. 

2. Začněte odsávat stejně, jako doposud. Odsávačka automaticky začne pracovat ve fázi stimulace s dříve 

uloženou silou sání. 

3. Jakmile začne mléko vytékat, stlačte uvolňující tlačítko . Odsávačka začne pracovat ve fázi 

hlubokého odsávání rovněž s dříve uloženou silou sání.  

4. Stlačte a cca 3 sekundy držte paměťové tlačítko (M) až do okamžiku, kdy ikona  začne 

blikat. Okamžik změny jednotlivých fází odsávání zůstal nastaven. 

5. Pokračujte v odsávání. 

 

 

Využití paměťové funkce při odsávání: 

1. Zapněte odsávačku. 

2. Stlačte paměťové tlačítko (M) (ne déle než 3 sekundy). 

3. Odsávačka začne pracovat ve fázi stimulace, pak se automaticky přepne do fáze hlubokého odsávání 

(dle dřívějšího nastavení). 

 

 

 

Upozornění! Při využití paměťové funkce není možné regulovat sílu sání ani přepínat odsávačku z fáze 

stimulace do fáze hlubokého odsávání. Pokud je to potřeba, vypněte paměť opětovným stlačením paměťového 

tlačítka (M). 

 

 

 

NASTAVENÍ HODIN 

 

 

Pro nastavení hodin: 

 

1. V pohotovostním režimu /hodin stlačte paměťové tlačítko (M)  a držte ho cca 3 sekundy. Aktivuje 

se režim nastavení hodin. Ozve se zvukový signál a ikona AM/PL začne blikat. 

 

2. Pro výběr času AM/PM otočte ovladačem nahoru nebo dolů. 

 

3. Stiskněte uvolňující tlačítko , které umožní změnu v nastavení hodiny. Číslice začnou blikat. 

 

 

 

4. Pro nastavení hodin točte ovladačem  nahoru (+) nebo dolů (-). 

 

5. Stiskněte uvolňující tlačítko , které umožní změnu minut na hodinách. Číslice začnou blikat. 



6. Pro nastavení minut točte ovladačem  nahoru (+) nebo dolů (-). 

7. Naposledy stiskněte uvolňující tlačítko , pro uložení nastaveného času.  

Upozornění! Pokud v době 10 sekund od započetí režimu nastavení hodin nezůstane nastavení dokončeno, 

odsávačka se vrátí do pohotovostního režimu. 

 

 

Wciśnij przycisk pamięcie M (min. Przez 3 sekunkdy) – Stlačte paměťové tlačítko M (min. na dobu 3 sekund) 

Ustawienie czasu AM/PM – Nastavení času AM/PM 

Naciśniej przycisk zwalniajacy – Stiskněte uvolňujícíc tlačítko 

Zegar – hodiny 

** użyj pokrętła aby regulować – Pro regulaci použijte ovladač 

Ustawienie godziny – Nastavení hodiny 

Ustawinie minuty – Nastavení minut 

 

 

NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO ALARMU 

 

 

Z důvodu udržení odpovídající úrovně laktace je doporučováno pravidelné odsávání mléka. Funkce zvukového 

alarmu byla vytvořena právě z tohoto důvodu – připomíná, že nastal čas k dalšímu odsávání. Pokud si nastavíte 

časový interval mezi jednotlivými odsáváními, hodiny v alarmu začnou automaticky odměřovat čas po 

ukončení odsávání. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový alarm.  

Pro nastavení zvukového alarmu: 



1. V pohotovostním režimu/hodin stiskněte paměťové tlačítko (M)  (nedržte ho). Aktivuje se režim 

nastavení zvukového alarmu. 

2. Na LCD obrazovce se objeví dvě informace k nastavení: časový interval mezi dvěma odsáváními a 

hodina následujícího odsávání (hodina, o které se spustí zvukový alarm). 

3. Pro nastavení časového intervalu mezi odsáváními použijte přesouvání ovladače  nahoru (+) nebo 

dolů (-). Interval může nastavit s přesností 15 minut. Hodina následujícího odsávání se automaticky 

nastaví s ohledem na čas, kdy byly odsávačka naposledy použita 

 

Upozornění! Časový interval mezi odsáváními se počítá od začátku předcházejícího odsávání, ne od jeho 

ukončení. 

4. Stiskněte uvolňující tlačítko , které umožní změnu v nastavení alarmu . 

5. Otočte ovladačem  nahoru (+) nebo dolů (-)  pro zapnutí (On) nebo vypnutí (Off) funkce alarmu. 

6. Stiskněte uvolňující tlačítko pro uložení nastavení.  

 

Upozornění! Pokud v době 10 sekund od započetí režimu nastavení zvukového alarmu nezůstane nastavení 

dokončeno, odsávačka se vrátí do pohotovostního režimu. 

 

 

Wciśnij przyckisk pamięci M – Stlačte paměťové tlačítko M 

Interwał czasowy pomiędzy sesjami odciągania – Časový interval mezi odsáváním 

Czas kolejnej sesji – Hodina následujícího odsávání 

** użyj pokrętła aby regulować – Pro regulaci použijte ovladač 

Naciśnij przycisk zwalniający – Stiskněte uvolňujícíc tlačítko 

Alarm włączony – Alarm zapnutý 

Alarm wyłączony – Alarm vypnutý 



 

 

RUČNÍ ODSÁVÁNÍ MLÉKA 

Změna na dvoufázovou ruční odsávačku LOVI Protect 

 

V sadě se nachází také díly, které umožňují ruční odsávání mléka. Díky nim se elektronická odsávačka LOVI 

Prolactis změní na dvoufázovou ruční odsávačku LOVI Protect. 

 

Před složením a použitím odsávačky LOVI Protect se důkladně seznamte s přiloženým návodem. 

 

 

 

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ 

 

Před prvním použitím: 

Před prvním použitím rozmontujte všechny díly odsávačky, které se odstávají do kontaktu s mlékem, umyjte je 

a ponořte do studené vody. Ohřívejte až k varu a následně převařujte po dobu 5 minut.  

• Nezapomeňte použít dostatek vody. V průběhu vyvařování musí být všechny díly trvale ponořeny. 

• Nevyvařujte silikonovou hadičku ani spojku. 

• Ihned po vyvaření vyjměte všechny díly z vody. 

• Před montáží a použitím všechny díly důkladně osušte. 

K osušení použijte čistý ručník. Osušené díly uchovávejte v uzavřeném pouzdru nebo sáčku. Můžete také 

použít čistý ručník.  

 

Nedostatečně osušené díly odsávačky mohou negativně ovlivnit funkci odsávačky. Proto se před použitím 

ujistěte, že všechny díly jsou důkladně osušeny.  

 

Mytí odsávačky: 

• Vytáhněte z odsávačky silikonovou hadičku se spojkou. Tento díl není potřeba umývat, protože se 

nedostává do kontaktu s mlékem. 

• Všechny díly odsávačky myjte pouze ručně v horké vodě šetrným mycím prostředkem.  

• Nepoužívejte silné detergenty ani ostré čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch jednotlivých dílů. 

• Vypláchněte čistou horkou vodou. 

• Ovládácí panel čistěte vlhkým hadříkem, používejte čistou vodu nebo vodu s malým množstvím 

šetrného čistícího prostředku. 

• Neumývejte silikonovou hadičku se spojkou, protože spojuje elektrické díly.  

• Zpětný ventil myjte velmi šetrně a nedopusťte, aby v něm zůstalo zaschlé mléko. 

 

 

Upozornění! Zpětný ventil vyjímejte vždy dvěma prsty za kulatou podstavu. Nikdy ho nedržte za koncovku, 

protože ji můžete poškodit a snížit tak sílu sání. 

 



  
 

 

Upozornění! Před každým použitím zkontrolujte stav jednotlivých dílů. Popraskané, zpuchřené, zabarvené 

nebo zničené díly mohou negativně ovlivnit funkci odsávačky. 

 

 

 

VYŘEŠTE SAMA JEDNODUCHÉ PROBLÉMY 

 

Při používání odsávačky se můžete potkat s několika drobnými problémy. Pokuste se je odstranit sama. 

 

Problém s napájením: 

 

Pokud v průběhu používání odsávačky nastane problém s napájením, např. odsávačka přestala pracovat 

z důvodu poklesu napětí, proveďte následující úkony: 

• Vytáhněte adaptér ze sítě a počkejte 5 sekund. 

• Zapněte adaptér zpět do sítě. 

• Pokud odsávačka stále nepracuje, zapněte adaptér do jiné síťové zásuvky. 

 

Rádiové vlny: 

Toto zařízení může rušit přístroje přijímající rádiové vlny. Pokud není používáno dle návodu, může rušit jiné 

přístroje nacházející se v jeho blízkosti. Zkuste: 

• Změňte polohu nebo nasměrování rušeného přístroje. 

• Zvětšete vzdálenost mezi odsávačkou a rušeným přístrojem. 

• Zapněte adaptér odsávačky do jiného obvodu sítě, než ve kterém je zapnut rušený přístroj. 

• Konzultujte problém s výrobcem nebo servisním technikem. 

• Není zaručeno, že rušení přístrojů se opět nedostaví. 

 

Snížení síly sání: 

Pokud pozorujete snížení síly sání: 

• Vytáhněte silikonovou hadičku z ovládacího panelu a přiložte palec na zdířku (nachází se na zadní části 

ovládacího panelu). 

- Pokud cítíte podtlak, ovládací panel (pumpa) funguje. 

- Pokud problém přetrvává, zapněte adaptér do jiné síťové zásuvky. 

• Ujistěte se, že je odsávačka správně složená. 

 



• Zkontrolujte, že není poškozený zpětný ventil, např. nepraskl na okrajích. Tento díl 

má zásadní vliv na dosažení správné síly sání. Pokud je poškozený, vyměňte ho za 

nový. Náhradní ventily jsou součástí balení. 

 

 
 

• Zkontrolujte, že membrána je nasazena správně, mezi držákem membrány a membránou nejsou žádné 

netěsnosti. 

• Ujistěte se, že držáku membrány je nasazeno těsnění a že držák membrány je správně umístěná v trychtýři 

odsávačky. 

• Ujistěte se, že prs těsně přiléhá k odsávačce. 

 

Mléko se hromadí v silikonové masážní vložce: 

 

• Pokud mléko vytéká z prsu příliš rychle a nestačí vtékat do láhve, snižte sílu sání. 

• Ujistěte se, že odsávačku držíte správně. Láhev se musí nacházet ve svislé poloze. 

 

 

 

UCHOVÁVÁNÍ ODSÁTÉHO MLÉKA 

 

 

✓ Odsáté mléko můžete uchovávat v láhvi nebo speciálních sáčcích na uchovávání mléka. 

✓ Zmrazujte pouze čerstvě odsáté mléko. Láhev nikdy nenaplňujte po okraj, aby se mohl zvětšit objem 

mléka při zmrazování.  

✓ Zmražené mléko rozmrazujte zvolna přirozeným způsobem jako jiné potraviny, nikdy nepoužívejte 

mikrovlnou troubu. Můžete změnit strukturu mléka a zbavit ho jeho hodnotných látek. 

✓ Zmražené mléko můžete rozmrazovat přes noc v ledničce a pak ho ohřát v ohřívači nebo horké vodě. 

✓ Mléko protřepejte, aby jste promíchali oddělený tuk. 

✓ Rozmražené mléko spotřebujte do 24 hodin. Po tuto dobu uchovávejte mléko v ledničce. Rozmražené 

mléko  

✓ NIKDY znovu nezmrazujte. 

✓ NIKDY nemíchejte čerstvě odsáté mléko s rozmraženým mlékem. 

✓ NIKDY nemíchejte čerstvě odsáté mléko s zmraženým mlékem. 

✓ Zmražené mléko nepřevařujte ani neohřívejte v mikrovlné troubě. 

✓ Vždy zkontrolujte teplotu podávaného pokrmu. 

✓ Nespotřebované rozmražené mléko více nepoužívejte. 

 

 

 Čerstvě odsáté mléko Rozmražené mléko 

Pokojová teplota  

 

Lednička (+40C)                                              

12h  

 

2-5 dní                                                                         

               neuchovávat 

 

                        24h 

  Rozmražené mléko NIKDY znovu 



Chladící box v ledničce (-100C)                    2 týdny                                    nezmrazujte.      

 

Hluboké mražení (-180C až -200C) 

 

6 měsíců                                 

Rozmražené mléko NIKDY znovu 

nezmrazujte.      

 

 

 

Odsávačka je předmětem osobní potřeby, nepodléhá výměně ani vrácení. Na odsávačku se vztahuje 

zákonná záruka, v případě poruchy kontaktujte prodejnu, ve které jste odsávačku zakoupili nebo přímo 

distributora. Nezapoměňte, že podkladem k uplatění reklamace je předložení dokladu o nákupu a 

orazítkovaný záruční list. 

 

DŮLEŽITÉ! 

• Není dovoleno používat odsávačku k jiným účelům, než jsou uvedeny v návodu k použití. 

• Nenechávejte výrobek v blízkosti tepelných zdrojů a ohně. 

• Před použitím zkontrolujte, že všechny díly byly správně složeny. 

• Pokud cítíme v průběhu odsávání nepříjemný pocit v prsou, okamžitě přestaňte odsávačku 

používat. 

• Před každým použitím si důkladně umyjte ruce. 

• Uchovávejte mimo dosah dítěte. 

• Chraňte výrobek před nárazem a pádem. 

• Nedotýkejte se vyvařených dílů holýma rukama.  

 

 

 

DEKLARACE VÝROBCE 

 

 

Výrobce deklaruje, že výrobek splňuje požadavky stanovené předpisy pro označování výrobku 

znakem CE.   

 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

 

 

1. Firma Canpol sp. z o.o. poskytuje na výrobek záruku v délce 24 měsíců od data nákupu 

(dokladu o nákupu a orazítkovaný a podepsaný záruční list je nutný pro uplatnění reklamace) v 

případě, že výrobek byl používán v souladu s jeho určením a návodem k použití, není 

mechanicky poškozen a nemá poškozené plomby. Výrobek reklamujte u prodejce. 

2. Kupující musí výrobek reklamovat v originálním balení a zajistit ho před poškozením. 

Poškození způsobená nedostatečnou ochranou nepodléhají reklamaci ani záruční opravě. 

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě. 

4. Záruční oprava nezahrnuje činnosti uvedené v návodu, které má vykonat kupující ve vlastním 

čase a na vlastní náklady (čistětní). 

5. Případné vyčištění výrobku bude kupujícímu naúčtováno dle cenníku autorizovaného servisu a 

nebude na něj pohlíženo jako na záruční opravu. 

6. Záruka se nevztahuje na: 

a) Mechanické poškození výrobku v době jeho používání nebo transportu do servisu. 

b) Poškození a vady vzniklé: 



- používáním výrobku k jiným účelům, než jsou uvedeny v návodu k použití, 

- nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s návodem k použití, údržbou, skladováním 

nebo instalací, 

- použitím neoriginálních spotřebních dílů, 

- opravami prováděnými  neoprávněnými osobami. Zjištění této skutečnosti nebo otevřením 

přístroje  má za následek okamžitou ztrátu záruky. 

- úpravami, konstrukčnímim změnami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů. 

c) sklenění díly, žárovky a osvětlení. 

d) spotřební díly. 

7. Bez dokladu o prodeji a potvrzeného záručního listu s datem nákupu, razítkem a podpisem 

prodejce nemůže být reklamace přijata. 

8. Výše uvedená záruka je platná na území České republiky. 

 

Nezapomeňtě, že podkladem pro uplatněné reklamace je předložení dokladu o nákupu a 

orazítkovaný a podepsaný záruční list. 

 

Název výrobku: 

     Dvoufázová elektronická odsávačka mateřského mléka LOVI Prolactis 

 

     Datum prodeje: 

 

 

    Razítko prodejce: 

 

 

     Podpis prodejce: 

 

 

 

 

Do medycznego 

 

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek popsaný v tomto návodu  

k použití splňuje náležitosti požadavků na zdravotnické prostředky Směrnice Rady 

93/42/EHS a Směrnice 2007/47/ES třídy II a. 

 

 


