
Χειροκίνητο θήλαστρο

SCF300/20

Περισσότερη εξαγωγή. Γρήγορα.
Εμπνευσμένο από τη φύση

Το μοναδικό χειροκίνητο θήλαστρο χωρίς BPA της Philips AVENT σάς εξασφαλίζει βελτιωμένη απόδοση, καθώς είναι κλινικά

αποδεδειγμένο ότι εξάγει περισσότερο γάλα από ένα νοσοκομειακό διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο*.

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος

Διέγερση και εξαγωγή

Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του μωρού για σταθ. ροή γάλακτος

Τα μαλακά μαξιλ μασάζ διεγείρουν τη φυσική απελευθ του γάλακτος, όπως το μωρό

Ευέλικτο και φορητό

Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

Κλινικά αποδεδειγμένο



Χειροκίνητο θήλαστρο SCF300/20

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση

γάλακτος

Πέντε μαλακά πέταλα μασάζ κάμπτονται απαλά μέσα

και έξω, καθώς χρησιμοποιείτε την αναρροφητική

αντλία η οποία μιμείται το πιπίλισμα του μωρού σας.

Αντλία απαλής άντλησης

Η αντλία απαλής άντλησης μιμείται το θηλασμό του

μωρού και εξασφαλίζει σταθερή ροή γάλακτος που

απαιτεί λιγότερη άντληση.

Μαλακά μαξιλαράκια μασάζ

Τα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

μαξιλαράκια μασάζ κάμπτονται προς τα μέσα και

προς τα έξω, αντιγράφοντας το θηλασμό του μωρού

και διεγείρουν τη γρήγορη και φυσική ροή του

γάλακτος.

Εύκολο στη συναρμολόγηση και στη χρήση

Αθόρυβο και φορητό.

Κλινικά αποδεδειγμένο

Κλινικά αποδεδειγμένο ότι εξάγει περισσότερο γάλα

από ένα νοσοκομειακό διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο*.

 

Χώρα προέλευσης

Αγγλία: ΝΑΙ

Τι περιλαμβάνεται

Πακέτο θηλών ταξιδιού για νεογνά: 1 τεμάχιο

Βάση μπουκαλιού/κάλυμμα ανοίγματος: 1 τεμάχιο

Δοχείο μητρικού γάλακτος (125 ml/ 4 oz): 1 τεμάχιο

Πολύ μαλακή θηλή ροής για νεογνά: 1 τεμάχιο

Χειροκίνητο θήλαστρο:

1 τεμάχιο

Δίσκοι σφράγισης: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

* Κλινικά αποδεδειγμένο ως η ταχύτερη μέθοδος άντλησης όγκου

γάλακτος σε διάστημα 20 λεπτών σε σχέση με ένα διπλό θήλαστρο

μαιευτηρίου, όταν χρησιμοποιείται για τη διαδοχική άντληση

γάλακτος σε μητέρες μετά από πρόωρο τοκετό.
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