Protect
Primary protection of breastfeeding

2-Phase Manual Breast Pump
2-fazowy laktator ręczny
2-фазный ручной молокоотсос

PHASE
FAZOWY
ФАЗНЫЙ

DELICATE due to regulation of suction strength
DELIKATNY dzięki regulacji siły ssania
УДОБЕН благодаря регулировке силы сцеживания

NATURAL 2-phase suckling rhythm
NATURALNY 2-fazowy rytm ssania
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 2-фазный режим работы

COMFORT expressing even with one ﬁnger
KOMFORTOWY odciąganie jednym palcem
ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ даже одним пальцем

Instruction manual • Instrukcja obsługi • Руководство по эксплуатации

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dwufazowy laktator ręczny LOVI - Protect
Początkowa ochrona laktacji

Gratulujemy wyboru dwufazowego laktatora ręcznego LOVI! Laktator Protect stanowi podstawowe wsparcie
w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych. Odwzorowuje naturalny 2-fazowy rytm ssania dziecka. Idealne
sprawdza się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i okazjonalnym, w trakcie wystąpienia problemów
laktacyjnych (np. nawale pokarmu, poranionych brodawkach, czy zastoju pokarmu). Umożliwia delikatne
komfortowe odciąganie pokarmu – nawet jednym palcem! Stanowi również pomoc dla aktywnych i pracujących
mam, korzystających z alternatywnych form karmienia własnym mlekiem. Przebadany we współpracy z polskimi
szpitalami*.
Laktator posiada zaprojektowany na wzór naturalnego ssania dwufazowy rytm odciągania pokarmu:
stymulacji i ssania głębokiego.
Faza stymulacji – Naśladuje szybkie, płytkie ruchy ssące niemowlęcia pobudzające produkcję i wypływ pokarmu.
Faza ssania głębokiego – odzwierciedla wolniejsze, głębsze, efektywne ssanie pokarmu przez dziecko.
Gdy pokarm już płynie dziecko musi się natrudzić by go wyssać. Mleko powoli staje się bardziej gęste, sycące,
a tempo rytmu ssania wolniejsze.
Zakres rytmu i siły ssania laktatora Protect został opracowany w oparciu o naturalny proces zmian rytmu
i sposobu ssania podczas karmienia piersią.
Korzystając z dwóch faz odciągania pokarmu odciągasz więcej mleka w krótszym czasie.
Mleko matki jest najzdrowszym i najbardziej wartościowym pokarmem dla noworodków i niemowląt. Jest zalecane
jako wyłączny pokarm podawany dziecku w pierwszych 6 miesiącach życia. Po 6 miesiącu powinno być ono łączone
z pokarmem stałym.
UWAGA! Laktator nie jest przeznaczony do odciągania pokarmu, gdy głodne dziecko nie może samodzielnie opróżnić
piersi tj. we wszystkich przypadkach, gdy występuje blokada przewodów mlecznych.

PRZYDATNE PORADY
Kiedy należy używać laktatora?
Jeżeli to możliwe zaczekaj do momentu, kiedy laktacja ureguluje się, co zwykle następuje w okresie 2-4 tygodni
po porodzie. Wyjątki od powyższej zasady:
• Twoje piersi produkują zbyt dużo mleka, stają się obrzmiałe i twarde (nawał pokarmu). Ściągnięcie niewielkiej
ilości mleka przed lub w trakcie karmienia sprawi Ci ulgę i ułatwi Twojemu dziecku uchwycenie piersi.
• Brodawka chowa się w pierś z powodu długiej przerwy między karmieniami.
• Masz wklęsłe, płaskie lub poranione brodawki (odciąganie pomaga formować wklęsłą lub płaską brodawkę).
• Jeżeli między karmieniami czujesz przepełnienie piersi i nie chcesz budzić dziecka.
• Dziecko jest chore i nie chce ssać.
• Jeżeli Twoje piersi wytwarzają zbyt mało pokarmu, używając laktatora symulujesz karmienie, co prowadzi do
zwiększenia laktacji.
• Kiedy pracujesz lub przebywasz poza domem i pragniesz kontynuować karmienie piersią, powinnaś regularnie
ściągać pokarm laktatorem, by podtrzymać naturalny proces laktacji.

*Badanie laktatorów LOVI Prolactis i LOVI Protect na grupie 40 kobiet nadzorowane przez położne i doradców laktacyjnych.
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Jak często odciągać pokarm laktatorem?
Jeśli mama okresowo nie może karmić piersią zlecamy odciąganie pokarmu minimum 8 razy na dobę. To pozwoli
utrzymać laktację na właściwym poziomie. Na początku mogą wystąpić problemy odciągnięciem większej ilości
mleka, ale po kilku dniach odciągania pokarmu pojawi się więcej.
Również przy ustabilizowanej laktacji, możliwości jednorazowego odciągnięcia pokarmu są mniejsze (30-60 ml),
dlatego zgromadzenie jednej porcji mleka będzie wymagało kilku sesji odciągania.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYROBU
Laktator PA103
Urządzenie będące ręcznym odciągaczem pokarmu, nazywane w dalszej części instrukcji obsługi laktatorem,
jest wyrobem przeznaczonym do odciągania pokarmu matek karmiących, w celu jego gromadzenia i późniejszego
wykorzystania, np. w przypadku separacji od dziecka. Laktator pomaga podtrzymywać laktację i przygotować się
na Twoją planowaną nieobecność lub zdarzenia losowe, takie jak leczenie, popękane i obolałe sutki.

•
•
•
•
•

Urządzenie jest przeznaczone do osobistego użytku.
Gwarancja na urządzenie wynosi 12 miesięcy
Przed użyciem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać
zasad bezpiecznego użycia.
Zaleca się przechowywanie instrukcji obsługi wraz z urządzeniem.
Przewidywany czas życia wyrobu wynosi 5 lat. Okres eksploatacji elementów
silikonowych wynosi nie więcej niż 2 lata. Elementy silikonowe ulegają trwałemu
odbarwieniu. Elementy te należy wymienić na nowe po stwierdzeniu odbarwienia
lub po upływie przewidywanego czasu eksploatacji.

Za szkody powstałe w wyniku użycia niezgodnego z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją
obsługi, producent nie ponosi odpowiedzialności, a powstałe w ten sposób szkody nie mogą
być podstawą do reklamacji lub napraw gwarancyjnych. Dokonywanie jakichkolwiek napraw
lub modyfikacji wyrobu przez osoby nieupoważnione, skutkuje utratą gwarancji oraz może
być przyczyną powstawania zagrożeń dla zdrowia i życia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

•
•
•

W przypadku wystąpienia problemów z naturalnym karmieniem dziecka, lub karmienie powoduje ból, przed
zastosowaniem laktatora należy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza.
Pierwsze użycie laktatora najlepiej przeprowadzić pod nadzorem specjalistki.
Zaleca się zapoznanie ze specjalistyczną literaturą dotyczącą zasad karmienia dziecka.

UWAGA! Zbyt małe podciśnienie może być przyczyną odciągania mniejszej ilości pokarmu, natomiast zbyt duże
podciśnienie może powodować bolesność procesu odsysania i zmniejszać ilość powstającego pokarmu. W przypadku
zaobserwowania tego typu nieprawidłowości, należy doregulować siłę ssania (patrz rozdział UŻYTKOWANIE LAKTATORA).

•
•

Należy zapewnić zachowanie ogólnej czystości wyrobu. Należy zapobiegać zapyleniu i osadzaniu się innych
zanieczyszczeń, mogących pogorszyć pracę wyrobu.
Dbałość o higienę jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa matki i dziecka.
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•
•
•
•

Zabrania się używania niesprawnego wyrobu, z widocznymi cechami uszkodzeń.
Zabrania się używania wyrobu podczas kąpieli.
Zabrania się używania wyrobu w miejscach narażenia na kontakt z wodą, np. w okolicy wanny, umywalki,
zlewozmywaka lub kabiny natryskowej.
Zabrania się używania wyrobu, niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami użytkowania.

ZESTAW PROTECT
Rys. 1– ELEMENTY ZESTAWU PROTECT
1. Laktator
2. Części zapasowe
a. Zaworek – 2 szt.
b. Uszczelka (O-ring) – 2 szt.
c. Silikonowa nakładka masująca – 1 szt.
d. Membrana do laktatora ręcznego – 1 szt.
3. Zestaw do przechowywania pokarmu
a. Nakrętka
b. Dysk uszczelniający
c. Kapsel/kubeczek do pojenia niemowląt
4. Etui do przechowywania laktatora
5. Wkładki laktacyjne ‘Day&Night’ LOVI – 6 szt.
Rys. 2 – Laktator
A – Zestaw elementów membrany
1. Zaworek regulujący ciśnienie
2. Rączka
3. Trzpień
4. Obudowa membrany
5. Membrana
6. Podstawa membrany
B – Zestaw elementów laktatora
7. Korpus z lejkiem
8. Silikonowa nakładka
9. Zaworek antyzwrotny
10. Adaptor do butelek
11. Butelka
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INTRUKCJA MONTAŻU
RĘCZNEGO LAKATORA PROTECT

Uchwyć korpus z lejkiem w sposób zaprezentowany na zdjęciu.
Zwróć uwagę, aby otwór z gwintem skierowany był ku górze.

Zamocuj zaworek. Upewnij się że
przylega on szczelnie do krawędzi
otworu, nie rozciągnął się nie zawinął
lub nie skręcił. Palcem wskazującym
usuń ewentualne nierówności.
UWAGA! Kierunek ustawienia
końcówki zaworka nie ma znaczenia
dla prawidłowego funkcjonowania
laktatora. Istotne jest aby zaworek
przylegał szczelnie.

okrągła podstawa
końcówka

Przykręć adaptor do butelek do korpusu z założonym zaworkiem.
Uwaga! Postaraj się nie naruszyć zamocowanego wcześniej zaworka.
Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, powtórz kroki opisane powyżej.

Trzymając w jednej ręce korpus z lejkien z dokręconym
adaptorem przykręć butelkę.

Trzymając membranę w jednej ręce (wklęsłą stroną do góry), umieść trzpień
w membranie w taki sposób aby jego szerszy koniec stał się podstawą
membrany. Następnie na węższy koniec trzpienia nałóż zaworek regulujący
tak, aby całkowicie zakrył koniec trzpienia.
Uwaga! Istotne jest aby zaworek regulacji przylegał szczelnie do trzpienia.
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Trzymając złożone elementy membrany połącz je
z korpusem laktatora z przykręconą butelką. Elementy
membrany należy dokręcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara co do uzyskania efektu
zaprezentowanego na zdjęciu.

Trzymając membranę złożoną z trzpieniem i podstawą membrany
oraz korpusem lakatora, umieść na kołnierzu membrany obudowę
membrany, w taki sposób, aby wgłębienie z napisem „LOVI”
znajdowało się po przeciwnej stronie od zawiasu rączki laktatora.

Gniazdo rączki w kształcie litery „U” umieść na wgłębieniu
trzpienia.
Na trzpieniu znajdują się 2 wgłębienia. Górne wgłębienie
odpowiada za fazę stymulacji, natomiast dolne
za fazę ssania głębokiego.

stymulacja
ssanie głębokie

zawias
Przesuwaj rączkę w kierunku zawiasu znajdującego się na korpusie
laktatora do momentu zapięcia się rączki na zawiasie.

Trzymając korpus z lejkiem w jednej ręce, drugą ręką umieść w lejku silikonową
nakładkę (dopasuj dokładnie nakładkę do lejka). Upewnij się, że rant nakładki
dokładnie owija rant lejka. Twój laktator będzie pracował zarówno z silikonową
nakładką jak i bez niej. Wybierz tę opcję, która jest dla Ciebie bardziej komfortowa.
UWAGA: Jeżeli uznasz, że siła ssania mimo ustawienia na najwyższym poziomie
jest niewystarczająca, spróbuj odciągać pokarm bez użycia nakładki masującej.
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Trzymając podstawę membrany w jednej ręce, umieść membranę
wewnątrz obudowy (dopasowując membranę do kształtu obudowy).
Dociskając brzegi membrany, usuń ewentualne nierówności. Upewnij
się, że membrana szczelnie przylega do krawędzi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LAKTATORA
Przed każdym użyciem:
• Umyj dokładnie ręce zanim skorzystasz z laktatora.
• Upewnij się, że wszystkie elementy laktatora i membrany zostały wyczyszczone i wydezynfekowane. Jeżeli tak
nie było, postępuj zgodnie z instrukcją przedstawioną w punkcie „Dezynfekcja przed pierwszym użyciem” lub
„Ogólna instrukcja czyszczenia”.
Istnieją dwa sposoby zamocowania rączki laktatora. Możesz wybrać jeden z nich przyciągając trzpień palcem
wskazującym w kierunku lejka laktatora. Gniazdo rączki w kształcie litery ‘U’ zostanie uwolnione. Zmiana funkcji na:
• ssanie głębokie – odchyl rączkę maksymalnie od butelki i jednocześnie zwolnij trzpień (zwróć uwagę aby
rączka nie odłączyła się od zawiasu.
• stymulacja – przyciśnij rączkę delikatnie w kierunku butelki a następnie odchyl maksymalnie w kierunku
przeciwnym.

stymulacja
głębokie odciąganie
Faza stymulacji: szybkie, płytkie ssanie. Faza, w której mleko
zacznie powoli wypływać z piersi.
Faza ssania głębokiego: dłuższe, bardziej głębokie ssanie.
Faza, w której mleko jest intensywnie ściągane z piersi.

Przyłóż laktator do piersi w taki sposób, aby sutek znajdował
się głęboko w środku korpusu z lejkiem. Przyciśnij rączkę
w kierunku butelki żeby sprawdzić siłę ssania.
Uwaga! Jeżeli konieczna jest regulacja siły ssania, przekręć okrągły
zaworek regulujący do momentu uzyskania właściwej siły ssania.

Zwiększanie
(niewidoczne rowki w trzpieniu)
Możesz regulować siłę ssania poprzez przekręcanie okrągłego
zaworka regulującego znajdującego się na górze trzpienia.
Obrócenie zaworka zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje
zwiększenie siły ssania. Obrócenie zaworka przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara spowoduje zmniejszenie siły ssania.
Zmniejszanie
(widoczne rowki w trzpieniu)
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•
•
•
•

W czasie pompowania powinna wytworzyć się próżnia, która jest warunkiem prawidłowego działania laktatora.
Rozpocznij odciąganie od fazy stymulacji piersi: naciskaj rączkę płytkimi szybkimi ruchami. Nie musisz
dociskać rączki do końca.
Jak zauważysz, że mleko zaczyna płynąć, odciągaj je jeszcze chwilę krótkimi ruchami a następnie rozpocznij fazę
ssania głębokiego: naciskaj rączkę do końca i uwalniaj ją po ok. 2-3 sekundach. Zauważysz, że mleko miarowo
wypływa z piersi. Takie wolniejsze, głębsze odciąganie imituje ssanie piersi przez niemowlę.
Pokarm będzie wypływał z piersi szybciej jeśli podczas odciągania pochylisz się trochę do przodu (w tej
pozycji, gdy mama ma przepełnioną pierś, krople mleka wypływają z piersi często nawet bez uciskania otoczki).
Pamiętaj jednak, aby butelka nadal pozostawała w pozycji pionowej, a pozycja, w której siedzisz była dla Ciebie
komfortowa.
Początkowo odciągaj pokarm z każdej piersi tylko przez kilka minut. Nie spodziewaj się, że natychmiast napełnisz
butelkę. W miarę przyzwyczajania się ilość zbieranego pokarmu będzie się zwiększać.
Gdy pokarm przestanie płynąć, przystaw laktator do drugiej piersi.
Pamiętaj, że na ściągnięcie 60/120 ml mleka potrzeba ok. 10 min. Mogą występować bardzo duże różnice
w ilości pokarmu ściąganego w danym czasie.
Po odciągnięciu pokarmu odkręć korpus laktatora, rozmontuj na części i umyj w ciepłej wodzie z delikatnym
środkiem myjącym, następnie dokładnie wypłucz.

W zależności od Twojego stanu zdrowia i laktacji, jest możliwe, że etapy swobodnego wypływu mleka z piersi
będą się powtarzały kilkakrotnie w trakcie jednego cyklu odciągania pokarmu. Możesz zmienić siłę ssania między
Stymulacją a Głębokim odciąganiem poprzez zamocowanie rączki na jednym z wgłębień na trzpieniu (sprawdź
dział „Instrukcja użytkowania laktatora”).
Pamiętaj, że efektywne odciąganie pokarmu to czynność, której trzeba sie nauczyć. Intensywność laktacji jest
odpowiedzią na zapotrzebowanie dziecka na pokarm; regularne odciąganie pokarmu pobudza i podtrzymuje laktację.
Jeżeli czujesz dyskomfort lub ból w piersi podczas odciągania pokarmu, postaraj się obniżyć siłę ssania poprzez
przekręcenie zaworka regulującego ciśnienie. Możesz też spróbować używać laktatora z/bez silikonowej nakładki.
Jeżeli nadal odczuwasz ból lub dyskomfort, skontaktuj się z lekarzem lub konsultantem laktacyjnym.

INSTRUKCJA MYCIA
Dezynfekcja laktatora przed pierwszym użyciem:
Przed pierwszym użyciem, rozmontuj wszystkie części laktatora (wchodzące w kontakt z piersią lub pokarmem)
i membrany, umyj i umieść w zimnej wodzie. Podgrzej ją aż do zagotowania, a następnie gotuj przez 5 min.

•
•
•

Pamiętaj, aby użyć tyle wody, aby podczas gotowania wszystkie części były zanurzone.
Wyjmij wszystkie części z wody natychmiast po ich dezynfekcji.
Dokładnie wysusz części przed zmontowaniem laktatora i kolejnym użyciem. Do osuszania można posłużyć
się czystym ręcznikiem. Osuszone części zaleca się przechowywać w szczelnym pojemniku lub spożywczym
woreczku foliowym. Można także wykorzystać czysty ręcznik.

Niedokładne osuszenie elementów laktatora może negatywnie wpłynąć na pracę całego urządzenia, dlatego
przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy zostały należycie osuszone.
Ogólna instrukcja czyszczenia:
• Wszystkie elementy laktatora i membrany powinny być myte ręcznie w gorącej wodzie z delikatnym środkiem
myjącym.
• Nie należy używać żadnych środków dezynfekujących, detergentów ani narzędzi posiadających ostre
krawędzie, ponieważ mogą uszkodzić elementy laktatora.
• Wypłucz czystą, gorącą wodą.
• UWAGA! Zaworek antyzwrotny należy myć bardzo delikatnie i nie dopuszczać do zasychania w nim pokarmu.
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•
•

UWAGA! Zawsze demontuj zaworek antyzwrotny chwytając go dwoma palcami za okrągłą podstawę.
Nigdy nie chwytaj za końcówkę zaworka ponieważ może ona ulec uszkodzeniu i osłabić siłę ssania.

okrągła podstawa
końcówka

Uwaga! Przed każdym użyciem, sprawdzić stan poszczególnych części pod kątem pęknięć, rozdarć, przebarwień lub
zepsucia, ponieważ mogą one wpływać na efektywność działania urządzenia.

ROZWIĄŻ PROSTE PROBLEMY
W czasie użytkowania każdego laktatora możesz spotkać się z drobnymi utrudnieniami. Zanim zdecydujesz się na
złożenie reklamacji spróbuj uporać się z nimi samodzielnie. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek, które
pozwolą rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy.
Osłabienie siły ssania:
Jeżeli zaobserwowałaś osłabienie siły ssania wykonaj następujące czynności.
• Sprawdź, czy pierś szczelnie przylega do korpusu z lejkiem.
• Upewnij się, że gniazdo rączki w kształcie litery „U” ustawione jest na wybranym wgłębieniu na trzpieniu.
• Upewnij się, że membrana została właściwe założona i nie ma luki między podstawą membrany a membraną.
• Upewnij się, że na szyjce podstawy membrany znajduje się uszczelka.
• Upewnij się, że podstawa membrany została właściwie umieszczona na korpusie z lejkiem.
• Upewnij się, że zaworek antyzwrotny został prawidłowo umieszczony w korpusie z lejkiem
i że nie jest rozszczelniony lub pęknięty na brzegach. Ten element ma kluczowe znaczenie
dla osiągnięcia odpowiedniej siły ssania. Jeśli został uszkodzony, należy go wymienić na nowy.
Zapasowe zaworki zostały dołączone do zestawu.
Pokarm zbiera się w silikonowej nakładce:

•
•

Jeżeli pokarm wypływa z piersi na tyle szybko, że nie nadąża spływać do butelki, zmniejsz siłę ssania na panelu
sterowania.
Upewnij się że prawidłowo trzymasz laktator. Butelka powinna znajdować się w pozycji pionowej.

PRZECHOWYWANIE ODCIĄGNIĘTEGO POKARMU

•
•
•
•
•
•
•

Mleko może być przetrzymywane w butelce lub w specjalnych woreczkach do przechowywania pokarmu.
Należy mrozić tylko świeże mleko, w butelce która nie została napełniona całkowicie, aby pozostawić miejsce na
zwiększenie objętości w trakcie zamrażania.
Przechowywane mleko może być rozmrażane w ten sam sposób jak pozostałe pokarmy (ale nigdy nie w kuchence
mikrofalowej, co mogłoby pozbawić go cennych wartości i przeciwciał).
Zamrożone mleko może być rozmrażane przez całą noc w lodówce, następnie podgrzewane stopniowo w
podgrzewaczu lub w gorącej wodzie.
Wstrząsnąć pojemnikiem, w celu połączenia oddzielonych cząsteczek tłuszczu z pozostałą objętością mleka.
Rozmrożony pokarm nadaje się do użytku przez 24 h. Powinien być przechowywany przez ten czas w lodówce.
NIGDY nie zamrażaj ponownie mleka wcześniej rozmrożonego.
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NIE łącz świeżo ściągniętego pokarmu z rozmrożonym.
NIE łącz świeżo ściągniętego mleka z mlekiem zamrożonym wcześniej.
NIGDY nie należy podgrzewać pokarmu przez gotowanie lub przy użyciu kuchenki mikrofalowej.
ZAWSZE sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
Mleko, które nie zostało zużyte należy wyrzucić.

PL

•
•
•
•
•

Świeżo ściągnięty pokarm

Rozmrożony pokarm

12h

Nie przechowywać

Lodówka (+4°C)

2-5 dni

24h

Zamrażalnik w lodówce (-10°C)

2 tyg.

Nigdy nie zamrażać pokarmu
powtórnie

Głębokie mrożenie
(-18°C do -20°C)

6 m-cy

Nigdy nie zamrażać pokarmu
powtórnie

Temperatura pokojowa

Laktator jest sprzętem osobistym, nie podlega wymianie, ani zwrotowi, objęty jest gwarancją producenta. Pamiętaj, że
podstawą rozpatrzenia reklamacji jest okazanie dowodu zakupu wraz z podstemplowaną instrukcją obsługi.
OSTRZEŻENIE!
• Nie należy używać tego produktu do celów innych niż wymienione w załączonej instrukcji.
• Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ognia.
• Przed użyciem laktatora upewnij się, że wszystkie części zostały złożone we właściwy sposób.
• Natychmiast przestań korzystać z laktatora jeśli odczuwasz dyskomfort piersi bądź sutków.
• Należy umyć ręce przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
• Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
• Nie rzucaj i nie uderzaj produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
• Nie dotykaj produktu gołymi rękoma od razu po sterylizacji we wrzącej wodzie by uniknąć poparzenia.
DANE SERWISOWE
Serwis: tel. 46-8580028 w godzinach od 8.00 do 16.00
W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia, upewnij się co do aktualności danych kontaktowych na stronie
internetowej www.lovi.pl
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