
 

Käsi-rinnapump
koos pudeliga

 
Lihtne liikvel olles kasutada

Pehme massaažipadjaga pump

Kaasas lutipudel ja lutt

Reisikate ja tihendusketas

 

SCF330/20

Mugavam, rohkem piima, lihtne kaasa võtta*

Massaažipadjaga käsi-rinnapump

Istuge mugavalt ja keha ette kallutamata tänu meie pehmele massaažipadjale, mis

stimuleerib õrnalt piimavoolu. Aventi käsi-rinnapumbal on vähe osi, mistõttu on

seda lihtne kokku panna, kasutada ja puhastada. Kerge ja kompaktne seade

lihtsustab piima pumpamist liikvel olles.

Kliiniliselt tõestatult vähem ettepoole kallutamist*

Spetsiaalne kuju tagab lõõgastava asendi

Pehme massaažipadi ja lehekujulised massaažiavad

Pehme massaažipadi stimuleerib piima voolamist

Lihtne seadistada, kasutada ja puhastada

Vähe eraldatavaid osi ja loogiline disain

Kerge kompaktne disain

Rinna ja pudeliga toitmist on lihtne kombineerida

Komplekti kuuluvad meie Natural sarja lutipudel ja loomulikku haaramist võimaldav

lutt



Käsi-rinnapump koos pudeliga SCF330/20

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Lõõgastav asend

Tänu rinnapumba ainulaadsele kujule voolab

piim rinnast otse lutipudelisse, isegi sirge

seljaga istudes. See tähendab, et saate istuda

pumpamise ajal mugavamas asendis: te ei pea

selleks ettepoole kummarduma, et kogu

piim pudelisse voolaks. Mugav istumisasend ja

lõõgastunud olek pumpamise ajal aitavad

kaasa piima hõlpsamale voolamisele.

Pehme massaažipadjake

Piimavoolu mugavaks ja õrnaks

stimuleerimiseks on meie massaažipadjal uus

sametpehme pealispind, mis tundub naha

vastas soe. Lehekujuline padjake on disainitud

nii, et see imiteerib õrnalt teie beebi

imemisliigutusi, et piima eritumist

stimuleerida.

Lihtsus liikvel olles

Rinnapump on väike ja kerge, mistõttu on seda

lihtne hoiundada ja transportida ning

pumpamine on ringi liikudes diskreetsem.

Lihtne seadistada, pumbata ja puhastada

Vähe eraldatavaid osi ja loogiline disain.

Imikule piima väljapumpamine on alati lihtne.

Komplekti kuulub lutipudel Natural

Lai rinnakujuline lutt võimaldab sarnaselt

rinnaga selle loomulikku haaramist, muutes

rinnaga ja pudelist toitmise kombinatsiooni

beebi jaoks lihtsamaks.

Materjal

Rinnapump: BPA-vaba* (ainult toiduga

kokkupuutuvad osad)

Pudel: BPA-vaba*, Polüpropüleen

Lutt: BPA-vaba*, Silikoonist

Mis on kaasas

Rinnapumba korpus koos käepidemega: 1 tk

Standardsuuruses massaažipadi: 1 tk (19,5

mm, suurem padi saadaval eraldi)

125 ml lutipudel Natural: 1 tk

Ülipehme lutt vastsündinule: 1 tk

Reisiümbris: 1 tk

Sulgemisketas piima hoiundamiseks: 1 tk

Rinnapadja proovipakid: Üks pakk (2 tk)

Disain

Rinnapumba disain: Kompaktne disain

Pudeli kuju: Ergonoomiline kuju, Lai kael

Kergesti kasutatav

Rinnapumba kasutamine: Lihtsalt puhastatav,

Täielikult ühilduv tootesari, Intuitiivne

kokkupanek

Arenguetapid

Etapid: 0–6 kuud

Funktsioonid

Pole vaja ettepoole kummarduda: Istuge

mugavas asendis

Pehme massaažipadjake: Õrn stimulatsioon

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

* Kliiniliselt tõestatud mugavus. Katses osalenud 110 ema

eelistasid juhtiva konkurendi tootega võrreldes Philips

Aventi toodet.

* Suurem mugavus: 73% Ühendkuningriigi 73-st rinnaga

toitvast emast leidis, et see rinnapump oli mugavam kui

nende senine rinnapump (tavaline turul müüdav

kaubamärk).

* Sõltumatud teadusuuringud on tõestanud, et

stressitaseme ja piima tekkimise vahel võib olla seos. Vt:

www.philips.com/avent

* BPA-vaba rinnapump: seotud ainult pudeli ja teiste

rinnapiimaga kokkupuutuvate osadega. Kooskõlas ELi

määrusega nr 10/2011
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