
BIBS Emzik Kılavuzu
BIBS emzik ve emzik ucu seçimi için kapsamlı kılavuz 



BIBS Ailesine Hoş Geldiniz
BIBS, estetik açıdan güzel tasarıma sahip emzikleri, en iyi malzemeden ve en iyi kalitede 
1978'den itibaren üreten bir Danimarka bebek markasıdır. Odak noktamız, 40 yılı aşkın bir 
geçmişi olan ikonik Colour emziklerimizdi. İşlevsellik ve güvenliğe büyük önem vererek, 
kişisel ifadenin anahtar olduğuna inanıyoruz; her yıl güncellenen 50 renk ile geniş bir renk 
seçeneği sunuyoruz ve herkesin zevkine uygun bir şeyler olmasını sağlıyoruz. Renkler 
BIBS'in DNA'sıdır. Çocuğunuz için renkli bir başlangıca katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm 
emziklerimiz Danimarka'da özenle tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Bebeğiniz için en doğru emziği seçmek

Ebeveynlik harika bir yolculuktur. Ancak bu yolculuk, bebekleri için hangi ürünlerin en iyisi 
olduğundan emin olmayan yeni ebeveynler için stresli de olabilir. Yolun her adımında size 
rehberlik etmek için buradayız.

Doğumdan itibaren bebeklerin doğal bir emme refleksi vardır. Bebeğin besin alması 
sadece hayati bir refleks değildir, aynı zamanda emmenin bebek üzerinde sakinleştirici bir 
etkisi vardır, bebeğe yabancı bir dünyada güvenli ve tanıdık bir şeyi hatırlatır. Hem nabzı, 
hem tansiyonu hem de stres seviyesini düşürür ve hatta ağrı kesici etkisi vardır. 
Sakinleştirici etkisi nedeniyle, emzik bebeğin uyumasını kolaylaştırabilir, perişan 
olduğunda bebeği sakinleştirebilir ve üzüldüğünde ya da endişelendiğinde güvenlik 
sağlayabilir.

Emzik ucu söz konusu olduğunda, tüm bebekler farklı olduğu için hiçbir boyut veya şekil 
doğru ya da yanlış değildir. Çocuğunuz için mükemmel uyumu bulmak için farklı şekil ve 
boyutları denemeniz gerekebilir. Bazı bebekler belirli bir uç şeklini, boyutunu veya 
malzemesini tercih ederken, diğerlerinin herhangi bir tercihi yoktur ve sunduğunuz şekil, 
boyut ve malzemeyi alırlar. Bebeklerin farklı tercihleri, farklı emme teknikleri ve farklı ağız 
anatomileri vardır. Bu nedenle tüm bu farklı ihtiyaçları karşılayan farklı emzikler sunuyoruz.

İlerleyen sayfalarda size farklı emziklerimiz konusunda rehberlik edeceğiz ve emzik ucu 
şekli, boyutu ve malzemesiyle ilgili bilgiler aktaracağız.



Colour emziğimiz orijinal BIBS emziğidir ve 1978'den itibaren üretilir. Birçok bebek 
tarafından kabul edilen emzik olarak da bilinir. Üç hava deliği, yuvarlak BIBS logolu 
halkaya ve yuvarlak BIBS kalkanına sahiptir.

Colour emziğimizdeki emzik ucu, bebeğinize rahatlık sağlamak için anne göğsünün 
ucunun şekline ve boyutuna benzeyen yuvarlak bir emziktir. Ayrıca, yuvarlak emzik, 
emzirme sırasında benzer bir dil yerleştirme ve emme tekniğini destekler; çünkü 
yuvarlak şekil, dilin yanlarının, tıpkı emzirme sırasında olduğu gibi, meme ucunun 
etrafında yükselmesine ve kaplanmasına izin verir.

Emzik ucu, bebek emziği emmeye başladığında havayı dışarı atan bir valf ile 
donatılmıştır. Bu havalandırma sistemi, emzik ucunun içindeki havanın, valf aracılığıyla 
dışarı itilmesine neden olarak, emzik ucunu bebeğin ağız boşluğundan sonra doğal 
olarak şekillendirecek şekilde düzleştirir. Valf ayrıca temizlik ve sterilizasyondan sonra, 
meme ucunun içine su dolmasının da nedenidir. Bu durumda, fazla suyu dışarı atmak 
için sadece emzik ucunu düz bir şekilde sıkın.

Yuvarlak hafif kalkan, bebeğin ağzı ve burnu ile minimum temas sağlamak için, 
bebeğin ağzının çevresindeki  hassas ciltten uzak duracak şekilde dikkatlice 
tasarlanmıştır; bu da tükürük ile kızarıklıklara ve ağrılı noktalara neden olabilecek daha 
az nem birikmesi anlamına gelir. 

Kalkan, emzik boyutu ne olursa olsun tek boyutta gelir. Ayrıca karanlıkta parlayan 
kulplu gece versiyonu da mevcuttur. Emzik ucu doğal kauçuk lateksten üretilmiştir. 
Doğal kauçuk lateks doğal bir malzeme olduğu için renk değişimi olabilir.

1, 2 ve 3 bedenleri mevcuttur.

Size 1 
LATEX

Size 2 
LATEX

Size 3
LATEX

BIBS Colour - Yuvarlak Kiraz Uç



De Lux emziğimiz, Premium bir görünüm için geliştirilmiş mat kaplamada zarif gizli 
birleşime sahip, modern ve zamansız emziğimizdir. Ortadaki kapak büyük tasarlanmıştır, 
bu nedenle üzerine bir isim yazdırmak kolaydır; bu da onu, emziklerin karışmasını 
engellediği için mükemmel hale getirir. De Lux emziğimizdeki emzik ucu, bebeğinize 
rahatlık sağlamak için anne meme ucunun şekline ve boyutuna benzeyen yuvarlak bir 
emziktir. Ayrıca, yuvarlak emzik, emzirme sırasında benzer bir dil yerleştirme ve emme 
tekniğini destekler, çünkü yuvarlak şekil, dilin yanlarının, tıpkı emzirme sırasında olduğu 
gibi, meme ucunun etrafında yükselmesine ve kaplanmasına izin verir.

Emzik ucu, bebek emziği emmeye başladığında havayı dışarı atan bir valf ile donatılmıştır. 
Bu havalandırma sistemi, emzik ucunun içindeki havanın, valf aracılığıyla dışarı itilmesine 
neden olarak, emzik ucunu bebeğin ağız boşluğundan sonra doğal olarak şekillendirecek 
şekilde düzleştirir. Valf ayrıca temizlik ve sterilizasyondan sonra, emzik ucunun içine su 
dolmasının da nedenidir. Bu durumda, fazla suyu dışarı atmak için sadece emzik ucunu 
düz bir şekilde sıkın.

Yuvarlak hafif kalkan, bebeğin ağzı ve burnu ile minimum temas sağlamak için, bebeğin 
ağzının çevresindeki  hassas ciltten uzak duracak şekilde dikkatlice tasarlanmıştır; bu da 
tükürük ile kızarıklıklara ve ağrılı noktalara neden olabilecek daha az nem birikmesi 
anlamına gelir. 

Kalkan, emzik boyutu ne olursa olsun tek boyutta gelir. Ayrıca karanlıkta parlayan kulplu 
gece versiyonu da mevcuttur. Silikon emzik talebini karşılamak için De Lux, hem doğal 
kauçuk lateks hem de silikon olarak üretilir. Doğal kauçuk lateks doğal bir malzeme olduğu 
için renk değişimi olabilir. 

1 ve 2 beden (doğal kauçuk lateks) ve standart tek beden (silikon) olarak mevcuttur.

Size 1 
LATEX

Size 2 
LATEX

Onesize
SILICONE

BIBS De Lux - Yuvarlak Kiraz Uç



Emziklerimize Boheme ile modern ve sanatsal bir dokunuşta bulunduk. Doğal unsurları 
ve benzersiz silueti ile Boheme, yenilikçi, yaratıcı ve estetik olarak tasarlandı. Boheme 
emziğimizdeki emzik ucu, bebeğinize rahatlık sağlamak için anne meme ucunun şekline 
ve boyutuna benzeyen yuvarlak bir emziktir. Ayrıca, yuvarlak emzik, emzirme sırasında 
benzer bir dil yerleştirme ve emme tekniğini destekler, çünkü yuvarlak şekil, dilin 
yanlarının, tıpkı emzirme sırasında olduğu gibi, meme ucunun etrafında yükselmesine ve 
kaplanmasına izin verir.

Emzik ucu, bebek emziği emmeye başladığında havayı dışarı atan bir valf ile donatılmıştır. 
Bu havalandırma sistemi, emzik ucunun içindeki havanın, valf aracılığıyla dışarı itilmesine 
neden olarak, emzik ucunu bebeğin ağız boşluğundan sonra doğal olarak şekillendirecek 
şekilde düzleştirir. Valf ayrıca temizlik ve sterilizasyondan sonra, emzik ucunun içine su 
dolmasının da nedenidir. Bu durumda, fazla suyu dışarı atmak için sadece emzik ucunu 
düz bir şekilde sıkın.

Yuvarlak hafif kalkan, bebeğin ağzı ve burnu ile minimum temas sağlamak için, bebeğin 
ağzının çevresindeki  hassas ciltten uzak duracak şekilde dikkatlice tasarlanmıştır; bu da 
tükürük ile kızarıklıklara ve ağrılı noktalara neden olabilecek daha az nem birikmesi 
anlamına gelir. 

Kalkan, emzik boyutu ne olursa olsun tek boyutta gelir. Ayrıca karanlıkta parlayan kulplu 
gece versiyonu da mevcuttur. Emzik ucu doğal kauçuk lateksten üretilmiştir. Doğal kauçuk 
lateks doğal bir malzeme olduğu için renk değişimi olabilir. 

1 ve 2 beden (doğal kauçuk lateks) ve standart tek beden (silikon) olarak mevcuttur.

Size 1 
LATEX

Size 2 
LATEX

BIBS Boheme - Yuvarlak Kiraz Uç



Supreme, özel geniş kalkanlı emziğimizdir. Simetrik düz-damla şeklindeki emzik ucu ile, 
düz simetrik emzik şeklini tercih eden bebeklere uyum sağlıyoruz. Damla şeklindeki emzik, 
dilin düz olduğu ve emziği damağa yassı olarak bastırdığı bir dil yerleştirme ve emme 
tekniğini destekler; bu, bebeğin emziğin düzleşmesi için yuvarlak emzikte olduğu kadar 
sert emmesine gerek olmadığı anlamına gelir.

Diğer emziklerimiz gibi Supreme serisinde de, bebek emmeye başlayıp emzik ucunu 
sıkıştırdığında, havayı dışarı atan bir valf bulunur. Bu havalandırma sistemi, emzik ucunun 
içindeki havanın, valf aracılığıyla dışarı itilmesine neden olarak emzik ucunu bebeğin ağız 
boşluğundan sonra doğal olarak şekillendirecek şekilde düzleştirir. Valf ayrıca temizlik ve 
sterilizasyondan sonra meme ucunun içine su dolmasının da nedenidir. Bu durumda, fazla 
suyu dışarı atmak için sadece emzik ucunu düz bir şekilde sıkın.

Kalkan ve emzik simetriktir, yani emzik hangi yönde takılırsa takılsın, her zaman bebeğinizin 
ağzında doğru şekilde durur. Ayrıca kalkan, bebeğin ağzının çevresindeki hassas ve narin cilt 
ile minimum temas sağlamak için, her iki tarafta büyük deliklerle dikkatlice tasarlanmıştır; bu 
da tükürük nedeniyle kızarıklıklara ve ağrılı noktalara neden olabilecek daha az nem 
birikmesi anlamına gelir.

Kalkan, emzik ucu boyutuna uyan iki farklı boyutta gelir. Emzik ucu ne kadar büyükse, 
kalkan da o kadar büyük olur. Emzik ucu silikondur. Ayrıca, silikon emzik, malzemeyi 
güçlendiren ve diğer silikon emziklere göre daha dayanıklı hale getiren, emzikte yenilikçi 
bir desene sahiptir. 

1 ve 2 bedenleri mevcuttur.

Size 1 
SILICONE

Size 2 
SILICONE

BIBS Supreme - Simetrik Uç



BIBS Couture emziğinin geniş, eğlenceli ve sevimli kalkanını gördüğünüzde, anında 
kelebek titreşimleri alacaksınız. Anatomik damaklı emzik, emzik çeşitlerimize mükemmel 
bir katkı sağlar. Ortodontik emzik ucu olarak da bilinen anatomik emzik ucu, bebeğin 
damağına doğal bir şekilde oturması için üst kavislidir ve dilin kolay yerleştirilmesi için açılı 
bir ucu vardır.

Kavisli üst kısım, emzirme sırasında olduğu gibi bir dil yerleştirme ve emme tekniğini 
destekler. Açılı uç, emziğin ağız içinde düzleşmesi için bebeğin yuvarlak emzikte olduğu 
kadar sert emmesine gerek olmadığı anlamına gelir. Emzik ucu simetrik olmadığı için, 
emzik bebeğin ağzına doğru şekilde yerleştirilmelidir. Bunu sağlamak için kalkan, bir 
kelebeğe benzeyecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle emziğin hangi yöne 
dönmesi gerektiğini görmek kolaydır.

Emzik, bebek emmeye başlayıp emzik ucunu sıkıştırdığında, havayı dışarı atan bir valf ile 
donatılmıştır. Bu havalandırma sistemi, emzik ucunun içindeki havanın valf aracılığıyla 
dışarı itilmesine neden olarak emzik ucunu bebeğin ağız boşluğundan sonra doğal olarak 
şekillendirecek şekilde düzleştirir. Valf ayrıca temizlik ve sterilizasyondan sonra emzik 
ucunun içine su dolmasının da nedenidir. Bu durumda, fazla suyu dışarı atmak için sadece 
emzik ucunu düz bir şekilde sıkın.

Kalkan, bebeğin ağzının çevresindeki hassas ve narin cilt ile minimum temas sağlamak için 
her iki tarafta büyük deliklerle dikkatlice tasarlanmıştır; bu da tükürük nedeniyle 
kızarıklıklara ve ağrılı noktalara neden olabilecek daha az nem birikmesi anlamına gelir. 
Kalkan, emzik ucu boyutuna uyan iki farklı boyutta gelir. Emzik ucu ne kadar büyükse, 
kalkan o kadar büyük olur. Anatomik emzik ucu doğal kauçuktur. Kauçuk doğal bir 
malzeme olduğu için renk değişimi olabilir. 

1 ve 2 bedenleri mevcuttur.

Size 1 
LATEX

Size 2 
LATEX

BIBS Couture - Anatomik Damaklı Uç



Beden ve Yaş
Bebekler farklıdır ve farklı ihtiyaçları ve tercihleri vardır. Bebeğiniz için mükemmel uyumu 
bulmak için farklı emzik ve uçları denemeniz gerekebilir.

Aşağıdaki bedenler genellemedir ve dolayısıyla deneyimimizden kaynaklanan ortak 
tavsiyemizdir. Ancak her şey bebeğinizin tercihine ve ağız gelişimine bağlıdır. Her 
beden yeni doğandan itibaren kullanılabilir fakat 3 numara boyut itibari ile çok büyük bir 
emzik olduğundan, ağız gelişimi açısından yaşı gelmeden verilmesini önermiyoruz. 

Emzik Bedenleri

Size 1: 0+ months
Size 2: 6+ months
Size 3: 18+ months
Onesize:  0-3 years

Yaş ve beden ölçüleri sadece takip etmeniz için bir rehberdir ve bebeğiniz doğduğu 
andan itibaren, bebeğiniz kabul ederse tüm bedenler kullanılabilir.

Doktorunuza Danışabilirsiniz
Bebeğinize hangi emzik ucunun, şeklinin veya materyalin uyduğundan emin 
olamıyorsanız ve kılavuzumuzda yer alan bilgileri yeterli bulmuyorsanız, yönlendirme 
konusunda doktorunuzdan bilgi almayı unutmayın.

BIBS Emzik Kılavuzu 



Malzeme
Kalkanlar
Tüm emziklerimizin kalkanları %100 gıdaya uygun malzemeden yapılmıştır. BPA, PVC ve 
ftalatlardan tamamen arındırılmıştır. Tüm emziklerimiz Danimarka'da Hillerød'daki kendi 
üretim tesislerimizde tasarlanıp üretilmiştir ve tümü Avrupa Standardı EN 1400+A2'ye 
uygundur.

Doğal Kauçuk Latex
Kauçuk, Hevea ağacından akan yapışkan, sütlü bir sıvıdan yapılan doğal bir malzemedir. 
Sıvı, annenin yumuşak meme ucuna çok benzeyen süper yumuşak, elastik ve esnek bir 
malzeme olan ve emziklerinizden bildiğiniz kahverengi/sarı kauçuğa rafine edilir.  Doğal 
kauçuk malzeme, UV ışığı, hava, tükürük ve ısı gibi doğal etkilerden etkilenen doğal bir 
yaşlanma süreciyle birlikte gelir. Malzemenin esnekliği, bebeğin güçlü vakumu nedeniyle 
emzik ucunun şekil ve boyut değiştirmesine izin verir, bu da zamanla değiştirilmezse 
emzik ucunun  büyüyebileceği anlamına gelir. Doğal kauçuk lateks emzikler, güvenlik ve 
hijyen açısından kaynatılmak yerine sıcak suda yaklaşık 5 dakika bekletilmeli ve her 4-6 
haftada bir değiştirilmelidir. Lateks doğal bir malzeme olduğu için renk ve şeffaflık 
farklılıkları görülebilir.

Silikon
Silikon, endüstriyel olarak üretilmiş hipoalerjenik, kokusuz ve tatsız bir malzemedir. 
Pürüzsüz şeffaf emzik, doğal kauçuk lateks kadar yumuşak değildir, ancak şeklini korur, 
daha geç yaşlanır ve yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Hijyenik nedenlerden dolayı 
emziklerinizi 4-6 haftada bir değiştirmenizi öneririz.

Hangisini Seçmelisiniz?
Her iki malzeme de çok farklıdır ve harika özelliklere sahiptir. Bir ebeveyn olarak hangi 
materyali tercih ettiğiniz konusunda kendi fikriniz olabilir, ancak çoğu zaman her şey 
bebeğinizin hangi materyali tercih ettiğine bağlıdır.

BIBS Emzik Kılavuzu



Yenileme ve Güvenlik
Hem güvenlik hem de hijyen açısından, emziklerin 4-6 hafta aralığında değiştirilmesini 

öneriyoruz. Doğal kauçuk lateks doğal bir malzemedir ve güneş ışığından, yüksek 

sıcaklıklardan ve lateks malzemenin yaşlanma sürecini hızlandıran nemden etkilenir. Bu 

nedenle malzeme özelliklerini değiştirir ve kırılgan veya yapışkan hale gelebilir. 

Malzemede bir değişiklik olduğunda emzik değiştirilmelidir.

Yüzeydeki, boyut ve şekildeki değişikliklere veya malzemede yırtılma olup olmadığına 

dikkat edin ve herhangi bir farklılık fark ederseniz emziği değiştirin. Bebeğinizin dişleri 

olduğunda, emzik ucunu her yöne çektiğinizden emin olun ve kullanmadan önce 

dikkatlice kontrol edin. İlk hasar veya zayıflık belirtisinde emziği değiştirin.

Yenidoğanın güçlü vakumu nedeniyle lateks oldukça hızlı genişleyebileceğinden emzik 

ucunun boyutuna dikkat edin. Bebek büyütülmüş boyuta alıştıysa, boyuttaki değişiklikler 

emzikleri değiştirirken zorluklara neden olabilir. Bu zorluğu yaşamamak adına, emzik ucu 

fazla büyümeden, değişim zamanı içerisinde emziği değiştirin. 

Tüm emziklerimiz geçerli gereksinimleri ve en yüksek standartları karşılamaktadır. Tüm 

emzik kalkanlarımız delikli olarak özenle tasarlanmıştır. Bu bebeğin ağzının çevresindeki 

hassas ve narin cilt ile minimum teması sağlamak içindir. Bu da tükürüklü kızarıklıklara ve 

ağrılı noktalara neden olabilecek nem birikmesi olasılığının daha az olması anlamına gelir. 

Aynı zamanda, çocuk emziği bütünüyle ağzına soksa da hava akışı sağlar ve nefes almaya 

engel olmaz. Bunu yaşarsanız, emziği çocuğun ağzından sakince çıkarın. Kalkan, boyut ve 

şekil konusunda katı gereksinimlere uygundur ve ağıza alınsa da boyut itibari ile 

yutulamaz.

BIBS Emzik Kılavuzu



Temizlik ve Sterilizasyon
İyi emzik hijyeninin bir parçası, emziklerin sık sık temizlenmesidir. Çocuk ne kadar 
küçükse, onu bakterilerden korumak ve emzik hijyenini sağlamak da o kadar önemlidir. 
İlk kullanımdan önce, hijyen sağlamak için emziği 5 dakika kaynar suda bekletin. Bu 
sadece ilk kullanımdan önce geçerlidir. Daha sonra emziği temizlerken şu üç basit adımı 
izleyin:

1) Emzikleri kaynamış su dolu temiz bir kaba koyun.
2) Yaklaşık 5 dakika bekleyin.
3) Emzikleri toplayın ve temiz bir havlu üzerinde kurumaya bırakın.

Emziklerimiz valf sistemlidir. Bu sebeple emziklerin içine su dolmuşsa, soğuduktan sonra 
emzik ucunu sıkarak dolan suyu boşaltabilirsiniz.

Emzikleri hangi sıklıkla temizlemeliyim?

İyi emzik hijyeninin bir parçası, emziklerin sık sık temizlenmesidir. Çocuk ne kadar 
küçükse, onu bakterilerden korumak ve emzik hijyenini sağlamak o kadar önemlidir. 
Bunun temel nedeni, küçük çocukların bağışıklık sisteminin henüz tüm farklı bakterileri 
tanımayı başaramaması ve bu nedenle de bakteriye karşı savunmayı henüz 
öğrenememesidir.

Prematüre ve 3 aya kadar olan bebeklerin, 3 aylıktan büyük bebeklerden daha kapsamlı 
ve sık temizliğe ihtiyacı vardır. Bu nedenle bebek 3 aylıktan küçükse emzik daha sık 
temizlenmelidir. Her zaman emziklerin günde en az bir kez sıcak sudan geçirilmesini 
öneriyoruz.

İPUCU: Bebek 3 aylıktan büyük olduğunda, emziği bir süzgeç içine yerleştirip, üzerine
kaynamış su dökerek de temizleyebilirsiniz. Bu yöntem daha hızlıdır ve kısmen emzik 
ucunda su birikmesini engeller.

BIBSEmzik Kılavuzu
• Doğal lateks emziği güneş ışığına

maruz bırakmayın.
• Emziklerinizi bulaşık makinesinde

yıkamayın.

• Emziklerinizi sterilize ederken
sterilizasyon makinesi ya da
kimyasal ürün kullanmayın.

• Emziklerinizi  dondurmayın.

Kaynatmayın!

Emzikler kaynatılmak için 
tasarlanmamıştır ve sürekli ısı ile 
bozulurlar. Bunun yerine, temizlik  
talimatlarını izleyin. Emziğin 
dayanıklılığından ödün vermeden 
bakterileri öldüreceğinizden emin 
olabilirsiniz.



Emziğin Dişlere Etkisi
Normalde yeni doğan bebeğimize emzik verdiğimizde dişlerini düşünmüyoruz. Bunun 
yerine bebeğimizle ilgilenmek, onu sakinleştirmek ve rahatını sağlamak istiyoruz.

Emzik Alışkanlıkları
Doğumdan itibaren bebeklerin doğal bir emme refleksi vardır ve çocuk bu ihtiyacını 
emzikten, annenin göğsünden, baş parmağından veya başka bir yerden karşılamaya 
çalışacaktır. Diş gelişimi açısından bakıldığında, bebeğin baş parmağını emmesini 
önlemek için emziğe alıştırmak daha iyidir.

“Emziklerin faydalarından biri, bebeğin baş parmağını emmeye başlamasını önlemektir.  
Bebeğin baş parmağını kullanmayı bırakması çok zorken, emzik bebekten çok daha kolay 
alınabilir.”  - Nina Nissen Falbert, Diş Hekimi

Zamanında Bıraktırın
Bebek büyüdükçe ve geliştikçe, diş ve diş eti etkisini düşünmeye başlamak önemlidir.

"Birçok araştırma, çocuğunuz emzik kullanmayı üç yaşından önce bırakırsa, dişlerinin 
konumunun genellikle ileri yaşlarda tedavi olmaksızın normale döndüğünü göstermiştir"  
-Nina Nissen Falbert, Diş Hekimi

Her şeyde olduğu gibi, bebeğinizi kademeli olarak emzikten ayırmak ve emziksiz 
yaşamaya alıştırmak, ancak yine de bebeklik döneminde ihtiyaç duyulduğunda bu 
rahatlığı sağlamak önemlidir.

Bebeği üç yaşından önce emzikten ayırmak mümkün değilse, emziği mümkün olduğunca 
az  kullandırmaya çalışın.

Tüm çocukların farklı olduğunu ve dişlerin dizilişini etkileyen konunun, emziğin uzun süreli 
kullanımı olduğunu hatırlamak önemlidir. Ne kadar uzun süre ve hangi yoğunlukta 
kullandıklarına bağlı olacaktır. Çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız ve şüpheniz varsa diş 
hekiminizin tavsiyesini almalısınız.

BIBS Emzik Kılavuzu

“Piyasada birçok farklı emzik var. Bunlardan en çok 
kullanılanları anatomik emzikler ve yuvarlak emziklerdir. 
Anatomik emziğin bir dil tarafı ve bir de damak tarafı 
vardır ve bunun amacı emzik kullanırken yanlış ısırmaları 
azaltmaktır. Ancak gerçek şu ki, çocuklar emziği tasarımı 
dikkate almadan istedikleri gibi çeviriyorlar. Bu nedenle, 
dişler söz konusu olduğunda, bebeğinizin hangi emziği 
kullandığı gerçekten önemli değil, çünkü önerilere 
uyulduğunda dişler normal olarak hizalanacak ve çocuk 3 
yaş civarında emzik kullanmayı bırakacaktır.”
Nina Nissen Falbert, Diş Hekimi


	Boş Sayfa

