
 

Предпазители за зърна

 
Оформен за контакт с кожата

Предпазват възпалените зърна

Малък (15 мм)

2 бр.

 

SCF153/01

Помага ви да кърмите по-дълго и по-удобно*
Лесни за засмукване от бебето и нежни към кожата ви*

Предпазителите за зърна са създадени, за да ви помогнат с кърменето, когато изпитвате проблеми със зърната или

трудности при засмукване. Изключително тънкия с форма на пеперуда предпазител за зърна позволява контакт на гърдата с

бебето и поддържа връзката ви с него, докато го кърмите.

Функции на продукта

Оформени, за да позволяват контакт на кожата с бебето

Проектирани да пасват

Лесно засмукване за бебето*

Проектиран да помага при затруднения със засмукването

Кога да използвате предпазител за зърна

Направени за чувствителни, възпалени или болезнени зърна

Бебетата могат да пият със свое темпо

Съчетаване на кърмене и хранене с бутилка

Хигиенен калъф

Лесни за почистване в хигиенния калъф за носене



Предпазители за зърна SCF153/01

Акценти

Уникална форма на пеперуда

Нашата ултратънка форма на пеперуда на

предпазителите за зърна е предназначена за контакт

на вашата кожа с тази на бебето. Благодарение на

формата не само носът е в контакт с гърдата, но и

брадичката, което позволява на бебето да усеща

миризмата на майката и да докосва нейната кожа.

Просто поставете предпазителя над центъра на

зърното, за да сте сигурни, че бебето ви може да

засмуче по цялата ареола. Наслаждавайте се на

свързването с малкото си бебче, докато предпазвате

зърната си.

Проектиран за помощ при засмукване*

Ние проектирахме нашите предпазители за зърна, за

да помогнат на бебетата с първоначалните

затруднения със засмукването и да ви помогнат да

кърмите по-дълго*. За майки с плоски и обърнати

зърна и бебета със слаба техника на засмукване или

аномалии на устата предпазителят за зърната може

да осигури форма на зърно за засмукване, като запазва

и поддържа изпъкнало положение по време на

паузите при хранене на бебето.

Предпазва зърната по време на хранене

Предпазителите за зърна са проектирани да

осигуряват комфорт и по-нежни хранения за

възпалени, напукани или болезнени зърна. Те могат

да помогнат за намаляване на триенето и

разтягането на зърната по време на кърмене, така че

да можете да храните бебето комфортно с най-

добрата кърма.

Хранене според темпото на бебето

Ако потокът от кърма на майката се нуждае от

контрол или бебето няма сила, предпазителите за

зърната също са от голяма помощ. Трите отвора на

върха на предпазителя могат да помогнат и да

определят потока на кърма за бебето, в случай че

има твърде много кърма. По този начин бебето

може да пие със собственото си темпо, в случай че

майката преживява свръхактивно изпускане на кърма.

Комбинират хранене от гърда и хранене с бутилка

Ултратънкият мек силиконов материал на

предпазителите за зърна Philips Avent е по-близо до

нашите решения за хранене на бебета, за да

подпомогне безпроблемното преминаване между

хранене от гърда и хранене с бутилка, като

комбинира и двете.

Два размера за вашите нужди

Предпазителите за зърна са налични в два размера, за

да пасват по-добре на гърдите ви. Малките

предпазители пасват на зърно с диаметър 12 мм, а

средните – до 21mm. За да разберете размера си,

настанете се удобно и поставете един от

перфорираните пръстени върху зърното. Завъртете

предпазителя по посока на часовниковата стрелка и

насочете зърното си в тунелчето. След това опънете

основата на предпазителя около ареолата. Ако между

зърното и силикона има 2 мм пространство, това е

правилният размер. Съвет: Размерът е базиран на

мамилата, а не на ареолата. Не сте сигурни?

Помолете вашия медицински специалист за помощ.

Лесни за почистване по всяко време

Трябва да почиствате предпазителите за зърна

преди всяка употреба, което отнема по-малко от 10

минути. Поставете ги в сварена вода за 5 минути или

по желание използвайте хигиенния калъф. Поставете

двата добре изплакнати предпазителя за зърна в

калъфа и добавете 25 мл/9 течни унции вода. След

това поставете предпазителите за зърна в

микровълнова на 750 – 1000 W за три минути.

Оставете ги да се охладят за пет минути. След това

източете водата и те са готови за употреба.

Използвайте удобния хигиенен калъф за носене в

движение, както и за съхранение на вашите

предпазители за зърна, за да ги поддържате чисти.
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Спецификации

Какво включва

Предпазители за зърна 15 мм: 2 бр.

Хигиеничен калъф за носене: 1 бр.

Дизайн

Дизайн с формата на пеперуда

Материал

Предпазител за зърна: Без бисфенол-А*, силикон

 

* в случай на плоски или обърнати, възпалени, напукани, болезнени

зърна и бебета със затруднения със засмукването

* 0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

* Този раздел съдържа мнения на потребителите относно

продукта. Philips се дистанцира от съдържанието, въведено от

потребителите в този раздел и следователно всяка техническа

информация и/или съвети за използването на продукта, включени

в него, не са предназначени за официална информация на Philips.
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