
 

Udobna ročna prsna
črpalka

 
Natural

Vključuje 125 ml stekleničko

 

SCF330/11

Več udobja, več mleka

na naraven način

Ko se počutite udobno in sproščeno, je pretok mleka udobnejši. Zato smo razvili

našo najudobnejšo prsno črpalko doslej. Namestite se udobno, saj se vam ni

treba sklanjati naprej, in dovolite, da mehka masažna blazinica nežno spodbuja

pretok mleka.

Sedite v udobnem položaju, ne da bi se morali nagibati naprej

Edinstvena zasnova za udobnejši položaj pri dojenju

Nežno spodbuja naravno iztiskanje in pretok mleka

Mehka masažna blazinica toplega občutka

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Vključuje stekleničko in cucelj Natural za naravni oprijem otroka

Enostavno za uporabo, shranjevanje in prenašanje

Kompaktna in lahka zasnova

Druge prednosti

Intuitivna sestava. Enostavno vizualno ujemanje delov

Združljivo z drugimi izdelki za hranjenje Philips Avent

Majhno število posameznih delov omogoča enostavno čiščenje

Enostavno ročno delovanje



Udobna ročna prsna črpalka SCF330/11

Značilnosti

Udobnejši položaj

Prsna črpalka ima edinstveno zasnovo, ki

omogoča pretok mleka neposredno iz vaših

prsi v stekleničko, tudi kadar sedite vzravnano.

Tako lahko med črpanjem sedite udobneje, saj

se vam ni treba sklanjati naprej, da bi vaše

mleko steklo v stekleničko. Če udobno sedite in

ste sproščeni, bo mleko med črpanjem lažje

teklo.

Mehka masažna blazinica

Masažna blazinica ima novo mehko žametno

teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in

tako nežno spodbuja pretok mleka. Med

črpanjem nežno posnema dojenčkovo sesanje

in poskrbi za naravno iztiskanje in klinično

preizkušeno učinkovitost. Mehka masažna

blazinica je oblikovana tako, da se udobno

prilagaja večini mamicam. Na voljo pa je tudi

večja velikost, če jo potrebujete (razpoložljivost

se lahko razlikuje glede na državo).

Vključuje cucelj za hranjenje Natural

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Kompaktna zasnova

Prsna črpalka je kompaktna, zato jo lahko

enostavno namestite. Ergonomsko oblikovan

držaj omogoča udoben oprijem in popoln

nadzor med iztiskanjem. Ker je majhna in

lahka, jo lahko enostavno shranite in prenašate

ter diskretneje opravite črpanje, kadar ste na

poti.

Intuitivna sestava

Enostavno vizualno ujemanje delov omogoča

intuitivno sestavljanje.

Popolna združljivost

Prsno črpalko lahko uporabljate skupaj z

drugimi izdelki za hranjenje iz Philipsove serije

Avent, vključno s klasičnimi

stekleničkami in posodicami za shranjevanje

mleka. Philips Avent ponuja tudi številne

pripomočke za nego prsi, da bo vaše dojenje

dolgotrajnejše in udobnejše.

Enostavno čiščenje

Majhno število posameznih delov omogoča

enostavno čiščenje. Vse dele lahko pomijete v

pomivalnem stroju.

Enostavno ročno delovanje

Ročna prsna črpalka je idealna za občasno

črpanje mleka in primerna za vse, ki cenijo

kompaktnost. Lahko jo enostavno upravljate z

eno roko.

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.



Udobna ročna prsna črpalka SCF330/11

Specifikacije

Država porekla

Anglija

Material

Prsna črpalka: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Steklenička: Polipropilen, Brez bisfenola A*

Cucelj: Silikon, Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Ohišje prsne črpalke z ročajem: 1 kos

Standardna velikost blazinice: 1 kos

Steklenička Natural, 125 ml: 1 kos

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 1 kos

Potovalni pokrov: 1 kos

Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:

1 kos

Vzorčni komplet prsnih blazinic: 2 (2 dnevni

blazinici in 2 nočni blazinici) kos

Prsna črpalka

Material: Brez bisfenola A*

Zasnova

Zasnova prsne črpalke: Kompaktna zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok

vrat

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Intuitivna sestava,

Enostavno čiščenje, Popolna združljivost

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem

položaju

Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje

Vsebuje naravno steklenico: Združuje dojenje

in hranjenje po steklenički

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