
Začetni komplet za
novorojenčke

 

Classic

 

SCD271/00

Pomiri otroka, predvsem ponoči*
Manj trebušnih krčev**

Priročna zbirka Philips Avent SCD271/00 vključuje 4 klasične stekleničke (2 x 4 oz in

2 x 9 oz), ščetko za stekleničko in cucelj ter belo prosojno dudo za dojenčke

starosti 0–6 mesecev.

Udobnejše hranjenje v dojenčkovem ritmu

Edinstven ventilček na cuclju za enostaven oprijem

Zmanjšajte nemir in izboljšajte udobje

Klinično dokazano znatno zmanjšuje nemirno vedenje

Zrak gre v stekleničko in ne v dojenčkov trebušček

Klinično dokazan sistem proti trebušnim krčem

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi pretoki

Prednosti in lastnosti:

Stekleničke klinično dokazano zmanjšuje trebušne krče

Upognjena čistilna glava in posebej oblikovan ročaj

Prosojna duda

Izdelek z 0 % bisfenola A



Začetni komplet za novorojenčke SCD271/00

Značilnosti

Prilagojeno rasti dojenčka

Izbirate lahko med cuclji s petimi različnimi

pretoki.

0 % bisfenola A

Ta izdelek vsebuje 0 % bisfenola A

Ščetka za stekleničko in cucelj

Z upognjeno čistilno glavo in posebej

oblikovanim koncem ročaja dosežete kote v

vseh vrstah stekleničk, cucljev in opreme za

hranjenje ter jih temeljito očistite.

Klinično preizkušene stekleničke

Edinstveni sistem proti trebušnim krčem je

sestavljen iz cucelja Philips Avent in obročka,

ki zrak spušča v stekleničko in ne v trebušček

dojenčka, kar omogoča boljšo prebavo.***

Prosojna duda

Ortodontski zložljivi cucelj prosojne dude

omogoča naraven razvoj neba, zob in dlesni

dojenčka. Vse naše dude so izdelane iz

silikona ter so brez okusa in vonja.

Enostaven oprijem

Edinstveni ventil na cuclju se upogiba skladno

z otrokovimi gibi pri hranjenju. Pretok mleka je

tako odvisen od otrokove izbire, kar pomaga

preprečevati prenajedanje, vračanje hrane,

podiranje kupčka in napenjanje

Znatno zmanjša nemirno vedenje

Spanje in prehrana sta ključnega pomena za

zdravje in zadovoljstvo dojenčka. Z

randomizirano klinično preiskavo so hoteli

ugotoviti, ali oblika stekleničke vpliva na

vedenje dojenčka. Steklenička za dojenčke

Philips Avent Classic dokazano znatno

zmanjšuje nemirno vedenje za približno 28

minut dnevno v primerjavi s primerljivo

stekleničko (46 minut v primerjavi s 74

minutami, p=0,05). To je bilo izrazito predvsem

ponoči.**

Edinstveni sistem proti trebušnim krčem

Med hranjenjem se edinstveni ventil na cuclju

upogiba in tako spušča zrak v stekleničko in ne

v trebušček dojenčka.***
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Specifikacije

Kaj vsebuje

Ščetka za stekleničko in cucelj: 1 kos

Prosojna duda: 1 kos

Steklenička za hranjenje: 4 kos

Država porekla

Anglija

Zasnova

Zasnova stekleničke: Širok vrat, Ergonomska

oblika

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Material

Brez bisfenola A*

Značilnosti

Lahko ga sterilizirate

Steklenička

Material: Brez bisfenola A

Enostavna uporaba

Uporaba stekleničke: Enostavno čiščenje,

Enostavno držanje

Funkcije

Oprijem: Enostaven oprijem, Spodbuja

sprejem cuclja

Cucelj: Upogiba se v ritmu hranjenja

Ventilček proti trebušnim krčem: Dvodelni

sistem proti trebušnim krčem

 

* * Klinična raziskava je pokazala, da so dva tedna stari

novorojenčki veliko mirnejši in bolj sproščeni kot

dojenčki, ki jih hranijo z drugo stekleničko. (Raziskavo je

izvedel inštitut za zdravje otrok v Londonu leta 2008.)

* ** Klinična raziskava je pokazala, da ima 2-tedenski

novorojenčki, ki so jih hranili s stekleničko Philips Avent,

manj težav s trebušnimi krči od dojenčkov, ki so jih

hranili s stekleničko drugega vodilnega proizvajalca,

predvsem ponoči.
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