
 

Stor massagekudde

 
Passar alla Comfort-
bröstpumpar

 

SCF167/01 Rätt storlek, maximal komfort
Bröstpump med bredare tratt

Den här mjuka massagekudden har en vidare tratt som är särskilt utformad för

mödrar med större bröstvårtor. Den kan användas med bröstpumpar i Philips

Avent Comfort-sortimentet. Se bilderna nedan för att få hjälp att avgöra om du

behöver en större bröstpumpskudde.

Bekväm pumpning

Bredare tratt för bekväm passform

Passar alla bröstpumpar i Natural-serien

Kontrollera passformen för optimal komfort

Rätt passform: Bröstvårtan passar bekvämt in i kudden

Stor storlek: Bröstvårtan vidrör trattens väggar



Stor massagekudde SCF167/01

Funktioner Specifikationer

Stor kudde för bröstpump

Du kan ta reda på om du behöver en stor

bröstpumpskudde genom att kontrollera om

bröstvårtan passar in i kuddens tratt. Om

bröstvårtan vidrör eller gnids mot trattens

väggar ska du välja den stora

bröstpumpskudden, så att pumpningen blir

bekvämare.

Rätt passform

Om bröstvårtan passar bekvämt in i kudden

använder du rätt storlek.

För liten

Om bröstvårtan berör eller gnids mot kuddens

vägg ska du välja den större kudden med

bredare tratt för en bekvämare pumpupplevelse.

Passar alla Natural-bröstpumpar

Den stora, mjuka massagekudden passar alla

Philips Avent Comfort-bröstpumpar i Natural-

serien.

Ursprungsland

England

Material

BPA-fri*

Vad medföljer?

Stor kudde: 1 delar

Kudde

Material: Silikon, BPA-fri*

Kompatibilitet

Passar Natural-serien

Lättanvänd

Kudde: Enkel att rengöra, Tål maskindisk

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader

Funktioner

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

Utbytbar del

Passar produkttyper:: SCF330

Passar produkttyp:: SCF332

Passar produkttyper:: SCF334

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

gröna områden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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