
Rengjøring og desinfeksjon av Letsip tungestopper. 

Vaskes før bruk med såpe og vann.
Flaskene kan vaskes på inntil 60oC i oppvaskmaskin
Dersom flasken blir ødelag kan de byttes ut med en ordinær flaske 
med tilsvarende gjengesystem
Munntykkene tåler koking og kan steames og vaskes i oppvaskmaskin.

Slangen inne i flasken bør skiftes etter noe bruk.
Mål: 6mm utv. diameter og 3 mm innvendig diameter.  
(Kan bl.a kjøpes på TESS. Varenr. 11507-03) 

Advarsel:   
Kontroller produktene før hver bruk. Ved første tegn på skade eller 
svakhet skal produktet kastes. Letsip produktene skal kun brukes 
under oppsikt av voksne - det er ikke leketøy. 

Mer om rengjøring og produktinformasjon på websiden:
www.letsip.no og www.letsip.no/5
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Tips:
Oppnå riktig drikkemønster.
Plasseres mellom underleppen og tenner. 
Den spisse tappen skal peke ned mot haken. 

Pasifiser tungen slik at den bryter med det regide primitive drikkemønsteret.

Munnstykket skal aldri brukes til å dytte tungen inn, men til å pasifisere tungen.

Forsiktighet og tålmodighet er viktig. 
La bruker bli fristet, da blir det en positiv opplevelse og gjentagelse blir enklere.

Dersom kjeven har store regide bevegelser kan det bety at patting forsetter. 
Forsøk da med en og en munnfull.

Konsistens:
Start med tykkere drikke eller smoothie/puré. Munnstykket kan skrues direkte 
på mange av smoothie-posene som er i handelen.
Når nytt drikkemønster er etablert, kan en gradvis gå fra tykk til tynnere 
konsistens. 

Vi anbefaler daglig trening med tungestopper for å oppnå ønsket effekt. 

  Kan også brukkes for å trene eller stimulere passiv overleppe, 
  den spisse delen av munnstykket kan da peke opp. 

Letsip® Tungestopper 

letter overgangen fra flaske til kopp 

Kan kombineres med andre Letsip® 
produkter for å styrke og stimulere 
musklene i lepper, tunge og kinn.
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Passer direkte på sm
oothie-posene


