
Manuálna
odsávačka mlieka

 

Univerzálna súprava

 
SCF310/13

Odsávačka mlieka navrhnutá pre absolútne pohodlie
Jedinečná stimulačná masážna vložka pre optimálny komfort

Stres a uponáhľaný životný štýl môžu spôsobiť problémy s uvoľňovaním mlieka. Pocit pohodlia a uvoľnenia teda

skutočne pomôže. Odsávačka mlieka Philips AVENT SCF310/13 bola navrhnutá tak, aby pri odsávaní zaručila

zvýšené pohodlie.

Navrhnuté pre komfort

Patentovaná mäkká masážna vložka s 5 vankúšikmi

Klinicky overená účinnosť

Klinicky overené výsledky*

Ďalšie skvelé vlastnosti

Jedinečný systém na jednoduché uskladnenie mlieka

Jednoduchá manuálna obsluha



Manuálna odsávačka mlieka SCF310/13

Hlavné prvky Technické údaje

Klinicky overené výsledky*

Jemný podtlak odsávačky mlieka Philips

AVENT napodobňuje prirodzené satie dieťaťa

na odsávanie väčšieho množstva mlieka ako

nemocničná dvojitá elektrická odsávačka

mlieka*

Patentovaná mäkká masážna vložka

Jedinečná aktívna masážna vložka pomáha

stimulovať prirodzené uvoľňovanie

Jedinečný systém na uskladnenie mlieka

Uľahčite si život odsávaním priamo do niektorej

z fľašiek v širokom sortimente fliaš a nádobiek

značky Philips AVENT na uskladnenie

materského mlieka do chladničky alebo

mrazničky.

 

Krajina pôvodu

Anglicko: áno

Materiál

Neobsahuje BPA*: áno

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov, Tehotenstvo

Čo je súčasťou balenia

Manuálna odsávačka mlieka: 1 ks

Stojan na fľaše/kryt lievika: 1 ks

Extra mäkký cumlík s prietokom pre

novorodenca: 1 ks

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce):

2 ks

Chladiaci balíček: 2 ks

Jednorazový prsný vankúšik: 1 ks

Izolovaná cestovná taška s mikrovláknami:

1 ks

Tesniace viečko: 1 ks

Náhradné súčiastky: 2 ks

Cestovné balenie cumlíkov pre novorodenca:

1 ks

* Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za

20-minútový časový interval v porovnaní s dvojitou

nemocničnou odsávačkou mlieka, pri použití na

sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne

narodenými deťmi.
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