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Rintaruokintatarvikkeet
Ei sisällä BPA:ta

AVENT-rintaruokintapakkauksen sisältö: 1 manuaalinen rintapumppu ja rintamaitosäiliö, 3 kpl 125 ml:n ja 2 kpl

260 ml:n tuttipulloa ja muita ruokinnan ja rintojen hoidon lisätarvikkeita.

Manuaalinen ISIS-rintapumppu

Stimuloi hellästi nopeaa maidon tuloa

Enemmän maitoa, luonnollisesti

Erittäin mukava ja tehokas

Kosteuttava nännivoide

Kosteuttaa ja pehmentää kuivia tai arkoja nännejä

Erittäin puhdasta, lääketieteellisen tason lanoliinia ja aloe veraa

Tuttipullo

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Tiivistelevyt ja tiivisteet

Muunna kaikki Philips AVENT -pullot maidonsäilytysastioiksi



Rintaruokintatarvikkeet SCD277/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Stimuloi hellästi nopeaa maidon tuloa

Pumpatessa maidontuloa edistävä Philips

AVENT -hierontatyyny joustaa sisään ja ulos

ja edistää luonnollista maidontuloa hieromalla

nännin ympärystä hellävaraisesti.

Kosteuttaa ja pehmentää ihoa

Kosteuttaa ja pehmentää kuivia tai arkoja

nännejä rintaruokinnan aikana.

Hypoallergeeninen, hajuton, ei sisällä lisättyjä

väri- tai säilöntäaineita tai hajusteita. Helppo

levittää, ei tarvitse poistaa ennen

rintaruokintaa

Enemmän maitoa, luonnollisesti

Etukäteen pumpattu maito antaa äidille

vapautta

Patentoitu hierontatyyny

Viisi pehmeää hierontatyynyä kääntyvät

pumppauksen aikana sisään ja ulos tyhjiön

mukaan, ja imutoiminto imitoi vauvan

imemisotetta.

Tiivistelevyt ja tiivisteet

Levyt muuntavat kaikki Philips AVENT -pullot

ja -mukit maidon ja ruoan säilytysastioiksi.

Erinomainen rintamaidon

säilytykseen/pakastukseen. Tutti, kierrerengas

ja korkki pysyvät puhtaina ja yhdessä

matkoilla, kun käytät tiivistettä

Vähentää itkuisuutta huomattavasti

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi

hyvinvoinnille. Kliinisessä

satunnaistutkimuksessa selvitettiin,

vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan

käyttäytymiseen. Philips AVENT Classic -

tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta

noin 28 minuuttia päivässä verrattuna

vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05).

Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Erittäin puhdas, lääketieteellinen taso

Erittäin puhdasta, lääketieteellisen tason

lanoliinia ja aloe veraa

Alkuperämaa

Englanti: KYLLÄ

Sisältö

Manuaalinen rintapumppu: 1 kpl

Kosteuttava nännivoide: 1 kpl

Kertakäyttöinen liivinsuoja: 40 kpl

Classic-pullo, 125 ml: 3 kpl

Classic-pullo, 260 ml: 2 kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 6 kpl

Vastasyntyneen matkatuttipakkaus: 1 kpl

Rintaruokintaopas-DVD: 1 kpl

Pullo- ja tuttiharja: 1 kpl

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta

* * Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä

vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla,

joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus:

Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)
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