
Ročna prsna črpalka

 
Vključuje 4 oz stekleničko

 
SCF300/20

Iztisnite več. Hitro.
Prsna črpalka po navdihu narave

Edinstvena ročna prsna črpalka Philips AVENT SCF300/20, ki ne vsebuje bisfenola A, je izjemno učinkovita, saj

klinično dokazano iztisne več mleka kot električna črpalka v bolnišnici*.

Klinično dokazana učinkovitost

Patentirana masažna blazinica

Spodbudite in iztisnite

Nežni vakuum posnema dojenčkovo sesanje in tako omogoča stalen pretok mleka

Nežne masažne blazinice za vzpodbujanje naravnega izčrpavanja

Prilagodljiva in prenosna

Enostavna namestitev in uporaba

Prednosti in lastnosti:

Klinično dokazano



Ročna prsna črpalka SCF300/20

Značilnosti Specifikacije

Patentirana masažna blazinica

Pet mehkih masažnih blazinic prsne črpalke

Philips AVENT v obliki cvetnih listov se med

črpanjem nežno upogiba navznoter in navzven

ter z vakuumom posnema dojenčkovo sesanje.

Vakuum za nežno sesanje

Vakuum za nežno sesanje posnema

dojenčkovo sesanje in tako omogoča stalen

pretok mleka, ki potrebuje manj črpanja.

Nežne masažne blazinice

Patentirane masažne blazinice prsne črpalke

Philips AVENT se upogibajo navznoter in

navzven ter tako posnemajo dojenčkovo

sesanje in pomagajo pri stimulaciji hitrega in

naravnega pretoka mleka.

Enostavna namestitev in uporaba

Tiha in prenosna.

Klinično dokazano

Klinično dokazano iztisne več mleka kot

električna prsna črpalka v bolnišnici*.

 

Država porekla

Anglija

Kaj vsebuje

Potovalni komplet cucljev za novorojenčke:

1 kos

Stojalo za stekleničko/pokrov za lijak: 1 kos

Posoda za materino mleko (125 ml/4 oz):

1 kos

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 1 kos

Ročna prsna črpalka: 1 kos

Tesnilni pokrovček za shranjevanje mleka:

1 kos

Stopnje razvoja

Stopnje: 0–6 mesecev

Material

Brez bisfenola A*

* V skladu z direktivo EU (2011/8/EU)

* Klinično dokazano iztisne večjo količino mleka v 20

minutah kot dvojna prsna črpalka v bolnišnici pri

uporabi za sekvenčno iztiskanje pri materah

nedonošenčkov.
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