
Laktator ręczny

 

Zestaw podróżny

 
SCF300/13

Więcej pokarmu. W krótszym czasie.
Laktator ręczny o większej wydajności.

Wyjątkowy, ręczny laktator AVENT firmy Philips pozwala zwiększyć wydajność odciągania – testy kliniczne

wykazały jego większą skuteczność w porównaniu z elektrycznymi podwójnymi laktatorami szpitalnymi.* Nie

zawiera bisfenolu A.

Zalety i właściwości:

W zestawie izolowana torba podróżna i kompresy chłodzące

Klinicznie sprawdzona skuteczność

Opatentowana nakładka masująca

Pobudza laktację i efektywnie odciąga pokarm

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka

Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Komfortowy i przenośny

Łatwy montaż i użytkowanie

Pomaga dłużej karmić piersią

Więcej pokarmu, naturalnie



Laktator ręczny SCF300/13

Zalety Dane techniczne

Opatentowana nakładka masująca

Pięć miękkich płatków masujących delikatnie

faluje przy odciąganiu pokarmu i wykorzystuje

podciśnienie, naśladując ssanie dziecka.

W zestawie izolowana torba podróżna i

kompresy chłodzące

Zawiera wszystko co potrzebne do odciągania i

przechowywania pokarmu, dzięki czemu nigdy

go nie zabraknie.

Delikatna siła ssania

Delikatne podciśnienie symuluje odruch

ssania u dziecka, co pozwala utrzymać

wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność

pompowania.

Miękkie nakładki masujące

Opatentowane nakładki masujące wyginają

się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując

ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne

wydzielanie pokarmu.

Łatwy montaż i użytkowanie

Cichy i przenośny.

 

Kraj pochodzenia

Anglia

Zawartość zestawu

Laktator ręczny ISIS: 1 szt.

Pojemnik na pokarm (125 ml): 2 szt.

Izolowana torba podróżna z mikrowłókien:

1 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków:

1 szt.

Wkładka chłodząca: 2 szt.

Stojak na butelkę/pokrywka na lejek: 1 szt.

Slajdy zapasowe: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etapy: 0–6 miesięcy

* Klinicznie potwierdzono, że w ciągu 20 minut laktator

Philips AVENT odciąga więcej mleka niż podwójne

laktatory elektryczne używane w szpitalach (badanie

przeprowadzone na matkach wcześniaków).
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