
Odsávanie, sklad., kŕmenie
a starostlivosť v jednom

 
Odsávanie, sklad., kŕmenie a
starostl.

Súčasťou je mäkká masážna
vložka

2 fľaše a 10 pohárov na sklad.
mlieka

Chrániče bradaviek a krém

 
SCD292/01

Viac pohodlia a mlieka* Odsajte, uskladnite, nakŕmte a ošetrite

Kompletná súprava jednoduchej elektrickej odsávačky mlieka

Súprava Breastfeeding Starter je ideálna pre mamičky, ktoré si plánujú odsávať svoje materské mlieko. Obsahuje

všetko, čo potrebujete na odsávanie a uskladnenie vášho materského mlieka a na kŕmenie vášho bábätka. Jej

súčasťou sú aj špeciálne produkty, ktoré vám pomôžu so starostlivosťou o vaše prsia a bradavky.

Odsávanie

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Kŕmenie

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku v tvare bradavky

Jedinečný dizajn s lupienkami pre jemný ohybný cumlík bez zvinutia

Odkladanie

Pre použitie v chladničke/mrazničke

Jednoduchá nádoba a uskladnenie mlieka priamo z odsávačky

Starostlivosť

Chráni pred zápalom bradaviek pri kojení

Zamatovo hladký pocit



Odsávanie, sklad., kŕmenie a starostlivosť v jednom SCD292/01

Hlavné prvky

Pohodlnejšia poloha

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn,

takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do

fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To

znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť

pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu,

aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri

pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas

odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť

oveľa ľahšie.

Výber z jednoduchých nastavení

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v

režime jemnej stimulácie, aby podporila

spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať

jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre

vás najpríjemnejší a najúčinnejší.

Mäkká masážna vložka

Naša masážna vložka má novú zamatovo

mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla

a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu

toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby

jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla

tak stimulovať spustenie mlieka.

Prirodzené prisatie

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje

prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke

na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí

kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečné pohodlné lupienky

Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a

ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si

vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Pre použitie v chladničke/mrazničke

Poháre Philips Avent možno odkladať do

chladničky alebo mrazničky a sú umývateľné

v umývačke riadu

Jednoduchá nádoba a uskladnenie mlieka

priamo z odsávačky

Vďaka adaptéru na nádobu na uskladnenie

mlieka môžete jednoducho odsávať priamo do

nádoby na uskladnenie mlieka. Žiadne

prepúšťanie a žiadne rozliatie vášho cenného

materského mlieka.

Chráni pred zápalom bradaviek pri kojení

Chrániče bradaviek Philips Avent sú určené na

použitie len pri zapálených alebo

popraskaných bradavkách a musia sa používať

podľa pokynov lekára.

Zamatovo hladký pocit

Zamatovo hladký vrchný poťah a vzdušné

prírodné materiály. Dermatologicky testované.



Odsávanie, sklad., kŕmenie a starostlivosť v jednom SCD292/01

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko

Materiál

Fľaša: Polypropylén, Neobsahuje BPA*

Cumlík: Silikónový, Neobsahuje BPA*

Absorpčné vložky do podprsenky:

Dermatologicky testované, Zamatovo jemná

vrchná vrstva, Prirodzený priedušný materiál

Odsávačka mlieka: Neobsahuje BPA*,

Polypropylén

Nádoby na uskladnenie: Polypropylén, bez

BPA*

Čo je súčasťou balenia

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 1 ks

Extra mäkký cumlík s pomalým prietokom:

1 ks

Tesniace viečko na uskladnenie mlieka: 1 ks

Štandardný chránič bradaviek: 2 ks

Veko pohára na uskladnenie mlieka: 10 ks

Adaptér pohára na uskladenie mlieka: 2 ks

Nádoba na uskladnenie mlieka (180 ml/6 oz):

10 ks

Spona na podprsenku: 1 ks

Zvlhčovací krém na bradavky: 15 ml

Fľaša Natural 125 ml (4 oz): 1 ks

Fľaša Natural 260 ml (9 oz): 1 ks

Základná jednotka s trubicou: 1 ks

Telo odsávačky: 1 ks

Cestovný kryt: 1 ks

Vložka štandardnej veľkosti: 1 ks

Vzorkové balenia absorpčných vložiek do

podprsenky: 1 balenie (2 ks)

Dizajn

Dizajn fľaše: Široké hrdlo, Ergonomický tvar

Dizajn odsávačky mlieka: Kompaktný dizajn

Jednoduché používanie

Použitie odsávačky mlieka: Jednoduché

čistenie, Plne kompatibilný sortiment,

Intuitívna montáž

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0-6 mesiacov

Funkcie

Starostlivosť o prsníky: Deň, Noc

Netreba sa nakláňať dopredu: Sedenie v

pohodlnej polohe

Nastavenie: 1 režim stimulácie, 3 nastavenia

odsávania

Mäkká masážna vložka: Jemná stimulácia
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