
Pompă manuală
pentru sân

 

Set "Out and about"

 
SCF310/13

Pompă de sân proiectată pentru confort
Pernă unică activă de masaj pentru un confort optim

Stresul sau graba pot îngreuna eliberarea laptelui matern. Aşadar, starea de confort şi relaxare ajută cu adevărat.

Pompa de sân Philips AVENT SCF310/13 a fost proiectată pentru a vă spori confortul atunci când pompaţi.

Concepută pentru confort

Pernă moale de masaj patentată cu 5 petale

Eficienţă dovedită clinic

Rezultate dovedite clinic*

Alte caracteristici extraordinare

Sistem unic pentru depozitarea uşoară a laptelui

Operare manuală uşoară



Pompă manuală pentru sân SCF310/13

Repere Specificaţii

Rezultate dovedite clinic*

Pompa pentru sân Philips AVENT cu aspiraţie

delicată simulează acţiunea naturală de supt a

bebeluşului şi colectează mai mult lapte decât

o pompă electrică dublă de spital*

Pernă moale de masaj patentată

Scopul acestei perne unice, active de masaj

este de a contribui la stimularea lactaţiei

naturale

Sistem unic de depozitare a laptelui

Simplificaţi-vă viaţa depozitând laptele obţinut

cu ajutorul pompei direct în unul dintre

biberoanele disponibile în cadrul bogatei

game Philips AVENT şi în containerele de

depozitare a laptelui de sân pentru frigider sa

u congelator

Ţara de origine

Anglia

Material

Fără BPA*

Etape de dezvoltare

Etape: 0 - 6 luni, Sarcină

Include

Pompă manuală pentru sân: 1 buc.

Suport biberon/capac pâlnie: 1 buc.

Tetină extra-moale pentru nou-născut: 1 buc.

Recipient pentru lapte matern (125 ml/ 4 oz):

2 buc.

Ambalaj menţinere la rece: 2 buc.

Perniţă de unică folosinţă pentru sâni: 1 buc.

Geantă de voiaj izolată din microfibră: 1 buc.

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui:

1 buc.

Piese de schimb: 2 buc.

Pachet de voiaj tetină nou născut: 1 buc.

* Dovedite clinic că sunt mai rapide la colectarea

volumului de lapte într/un interval de 20 de minute

decât o pompă pentru sân dublă de calitate

spitalicească, cu utilizare pentru pomparea secvenţială

la mame de sugari prematuri.
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