
Vastasyntyneen
aloituspakkaus

 

Classic+ (uusi)

 
SCD371/00

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*
Helppo puhdistaa perusteellisesti

Philips Avent SCD371/00 on käytännöllinen valikoima, johon kuuluu 4 Classic+-tuttipulloa (2 kpl 125 ml ja 2 kpl

260 ml), pullo- ja tuttiharja sekä läpinäkyvä valkoinen tutti (0–6 kuukautta).

Edut ja ominaisuudet:

Kaareva harja ja muotoiltu harjaspää

Muita etuja

Ei sisällä BPA:ta

Yhteensopiva muiden Philips Avent -tuotteiden kanssa

Tutteja on saatavilla eri virtausnopeuksilla

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Koliikkia ehkäisevä järjestelmä vähentää todistetusti koliikkia*

Itkuisuus vähenee, varsinkin yöllä

Vauva säätelee itse maidon virtaamista, mikä vähentää pulauttelua, röyhtäilyä ja ilman kertymistä vatsaan

Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

Ergonominen muoto helpottaa pulloon tarttumista

Vain muutama nopeasti koottava osa

Leveä suuaukko ja osien vähäinen määrä helpottavat puhdistamista

Vuotamaton pullo tekee ruokailusta miellyttävää
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Kohokohdat

Vähemmän koliikkia

Toisin kuin muissa pulloissa, kliinisesti tutkittu

koliikkia ehkäisevä järjestelmä on nyt

integroitu tuttiin, jolloin pullo on helpompi

koota uudelleen. Vauvan syödessä tutin

ainutlaatuinen venttiili avautuu ja ohjaa ilman

pulloon vauvan vatsan sijaan.

Vähemmän itkuisuutta*

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.*

Vähemmän pulauttelua, röyhtäilyä ja ilman

kertymistä vatsaan

Tutin ainutlaatuinen venttiili mukautuu vauvasi

ruokintarytmiin. Ruokinta on miellyttävää, sillä

maito virtaa vauvasi valitsemalla tahdilla, mikä

vähentää liikasyöntiä, pulauttelua, röyhtäilyä

ja ilman kertymistä vatsaan.

Ei vuoda

Uusi Classic+-pullo on suunniteltu estämään

maidon vuotaminen syönnin aikana, jotta

ruokailuhetki olisi mahdollisimman miellyttävä.

Helppo puhdistaa

Vain 4 osaa, avara suuaukko ja pyöristetyt

kulmat helpottavat pullon puhdistamista. Voit

olla täysin varma, että pullo puhdistuu

kunnolla.

Helppo koota muutamassa sekunnissa

Uudessa Classic+-pullossa on vain 4 osaa,

joten se on helppo ja nopea koota.

Helposti pideltävä

Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta tuttipullosta

saa hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan

pienillä käsillä.

Ei sisällä BPA:ta

EU-direktiivin 2011/8/EU mukaisesti Philips

Avent Classic+ -tuttipullon materiaali

(polypropeeni) ei sisällä BPA:ta.

Yhteensopiva muiden mallien kanssa

Philips Avent Classic+ -pullo on yhteensopiva

lähes koko Philips Avent -valikoiman kanssa.

Suosittelemme, että Classic+-pulloissa

käytetään ainoastaan Classic+-tutteja.

Kasvaa lapsen tarpeiden mukana

Philips Avent Classic+ -valikoimaan kuuluu

erilaisia tutteja, jotta voit säädellä maidon

virtaamista lapsen kasvun mukaan. Muista,

että ikäsuositukset ovat arvioita, koska lapset

kehittyvät eri tahtiin. Kaikkia tutteja on

saatavissa kahden kappaleen pakkauksissa.

Virtausvaihtoehdot ovat seuraavat:

vastasyntyneet, hidas, keskinopea, nopea ja

säädettävä.

Pullo- ja tuttiharja

Muotoiltu kädensija ja kaareva harja auttavat

puhdistamaan pullon, tutit ja syöttövälineet

tehokkaasti.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Pullo: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Pullo- ja tuttiharja: 1 kpl

Läpinäkyvä tutti: 1 kpl

Tuttipullo: 4 kpl

Pullo

Materiaali: Ei BPA:ta*

Muotoilu

Pullon muotoilu: Leveä suuaukko,

Ergonominen muotoilu

Helppokäyttöinen

Pullon käyttö: Helppo puhdistaa, Helposti

pideltävä

Helppokäyttöinen: Helposti pideltävä, Kestää

konepesun ja lämmityksen mikroaaltouunissa,

Helppo koota, Helppo puhdistaa

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0-12 kuukautta

Toiminnot

Kliinisesti tutkittu: vähentää kliinisesti

todistetusti koliikkia

Tutti: Mukautuu ruokintarytmiin, Helppo ote

Käyttömukavuus

Kapasiteetti: 4 ml

Ominaisuudet

Voidaan steriloida

 

* Philips Avent -tuttipullolla ruokituilla kahden viikon

ikäisillä vauvoilla oli vähemmän koliikkia kuin vauvoilla,

joita oli ruokittu perinteisellä pullolla. Philips Avent -

tuttipullolla ruokitut kahden viikon ikäiset vauvat olivat

vähemmän itkuisia kuin vauvat, joita oli ruokittu toisella

johtavalla pullolla.
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