
Set vse v enem za črpanje,
hrambo, hranjenje in nego

 
Črpanje, shranjevanje,
hranjenje, nega

Vključuje mehko masažno
blazinico

2 steklenički in 10 posodic za
hrambo

Ščitniki in krema za bradavice

 
SCD292/01

Več udobja, več mleka* Črpanje, shranjevanje, hranjenje in nega

Večnamenski komplet z enojno električno prsno črpalko

Začetni komplet za dojenje je idealen za mamice, ki nameravajo črpati svoje mleko. Vsebuje vse potrebno za

črpanje in shranjevanje mleka ter hranjenje dojenčka. Vsebuje tudi posebne izdelke za nego prsi in bradavic.

Črpanje

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Vsebuje način nežnega spodbujanja in tri nastavitve črpanja

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Hranjenje

Širok cucelj v obliki dojke za naraven oprijem otroka

Edinstveni cvetni listi za mehak in prožen cucelj brez sesedanja

Shranjevanje

Lahko shranjujete v hladilniku/zamrzovalniku

Mleko enostavno črpajte v posodico za shranjevanje mleka

Nega

Ščiti razdražene bradavice med dojenjem

Svileno mehke
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Značilnosti

Udobnejši položaj

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki

omogoča pretok mleka neposredno iz vaših

prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano.

Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj

se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše

mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in

ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje

teklo.

Izbirate lahko med preprostimi nastavitvami

Črpalka ob vklopu samodejno začne delovati v

načinu nežnega spodbujanja za začetek

pretoka mleka. Sami pa lahko izberete eno

izmed treh nastavitev črpanja mleka, ki bo za

vas najudobnejša.

Mehka masažna blazinica

Naša masažna blazinica ima novo mehko

žametno teksturo, ki poskrbi za topel občutek

na koži in tako nežno spodbuja pretok mleka.

Blazinica nežno posnema dojenčkovo sesanje

in pomaga pri iztiskanju mleka.

Naraven oprijem otroka

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Udobje z obliko cvetnih listov

Oblika cvetnih listov v cuclju povečuje

mehkobo in prožnost ter preprečuje, da bi se

cucelj sesedel. To zagotavlja udobnejše in

prijetnejše hranjenje.

Lahko shranjujete v hladilniku/zamrzovalniku

Skodelice Philips Avent lahko shranjujete v

hladilniku ali zamrzovalniku in jih čistite v

pomivalnem stroju

Mleko enostavno črpajte v posodico za

shranjevanje mleka

Z nastavkom za posodico za shranjevanje

mleka lahko mleko enostavno črpate v

posodico za shranjevanje mleka. Brez puščanja

ali polivanja dragocenega materinega mleka.

Ščiti razdražene bradavice med dojenjem

Ščitnike za bradavice Philips Avent

uporabljajte, kadar imate razdražene ali

razpokane bradavice in sicer v skladu z

zdravnikovimi navodili.

Svileno mehke

Svileno mehka zgornja plast in naravni

material, ki koži omogoča dihanje.

Dermatološko testirano.
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Specifikacije

Država porekla

Anglija

Material

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Prsne blazinice: Dermatološko preizkušeno,

Svileno mehka zgornja plast, Naravni material,

ki diha

Prsna črpalka: Brez bisfenola A*, Polipropilen

Posodice za shranjevanje: Polipropilen, brez

bisfenola A*

Kaj vsebuje

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 1 kosa

Zelo mehek cucelj s počasnim pretokom:

1 kosa

Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:

1 kosa

Standardni ščitnik za bradavice: 2 kosa

Pokrovček posodice za shranjevanje mleka:

10 kosa

Nastavek za posodico za shranjevanje mleka:

2 kosa

Posodica za shranjevanje mleka (180 ml/6 oz):

10 kosa

Zaponka za nedrček: 1 kosa

Vlažilna krema za bradavice: 15 ml

Steklenička Natural, 125 ml: 1 kosa

Steklenička Natural, 260 ml: 1 kosa

Ohišje s cevko: 1 kosa

Ohišje prsne črpalke: 1 kosa

Potovalni pokrov: 1 kosa

Standardna velikost blazinice: 1 kosa

Vzorčni komplet prsnih blazinic: 1 komplet

(2 kosa)

Zasnova

Zasnova stekleničke: Širok vrat, Ergonomska

oblika

Zasnova prsne črpalke: Kompaktna zasnova

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Enostavno čiščenje,

Popolna združljivost, Intuitivna sestava

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev

Funkcije

Nega prsi: Dan, Ponoči

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem

položaju

Nastavitve: 1 način spodbujanja, 3 nastavitve

iztiskanja

Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje
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