
 

Käsikäyttöinen
rintapumppu ja tuttipullo

 
Helppo käyttää – myös
matkoilla

Rintapumppu ja pehmeä
hierontatyyny

Mukana pullo ja tutti

Matkasuojus ja tiivisterengas

 

SCF330/20

Mukavampi olo, enemmän maitoa, helppo

kuljettaa mukana*

Käsikäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Istu mukavassa asennossa eteenpäin nojaamatta samalla kun pehmeä

hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Käsikäyttöisessä Avent-

rintapumpussa on vain vähän osia ja se on helppo koota, käyttää ja puhdistaa.

Kevyen ja kompaktin laitteen ansiosta maidon lypsäminen matkalla on vaivatonta.

Lypsettäessä ei tarvitse nojautua eteenpäin*

Mukava käyttöasento ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Pehmeä hierontatyyny

Pehmeä hierontatyyny edistää maidontuloa

Helppo käyttää ja puhdistaa

Vähän erillisiä osia, intuitiivinen muotoilu

Kompakti ja kevyt muotoilu

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Mukana Natural-pullo ja -tutti luonnollista otetta varten
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Kohokohdat

Mukava käyttöasento

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun

ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon,

vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa

mukavammin lypsäessäsi: sinun ei tarvitse

nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon

pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous

lypsämisen aikana helpottavat maidon

virtausta.

Pehmeä hierontatyyny

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka

tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon

virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny

on suunniteltu jäljittelemään lapsen

imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.

Helppo kuljettaa mukana

Pienen ja kevyen pumpun säilytys ja

kuljettaminen mukana on helppoa, ja maidon

lypsäminen matkalla on entistä

huomaamattomampaa.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Vain vähän osia, suunniteltu

helppokäyttöiseksi. Voit lypsää kätevästi

milloin tahansa.

Sisältää Natural-pullon

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee

oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja

pulloruokinnan yhdistämistä

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Materiaali

Rintapumppu: Ei BPA:ta* (ruokaan koskevat

osat)

Pullo: Ei BPA:ta*, Polypropeeni

Tutti: Ei BPA:ta*, Silikoni

Sisältö

Kahvallinen rintapumppu: 1 kpl

Pehmeä hierontatyyny: 1 kpl (19,5 mm,

suurempi hierontatyyny saatavana erikseen)

Natural-pullo 125 ml: 1 kpl

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 1 kpl

Matkasuojus: 1 kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 1 kpl

Liivinsuojusten näytepakkaus: 1 pakkaus (2

kpl)

Muotoilu

Rintapumpun muotoilu: Pienikokoinen

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä suuaukko

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo puhdistaa,

Täysin yhteensopiva sarja, Helppo koota

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta

Toiminnot

Ei nojaamista eteenpäin: Mukavampi istuma-

asento

Pehmeä hierontatyyny: Hellävarainen

stimulointi

* Kliinisesti testattua käyttömukavuutta: Suurin osa

kyselyyn osallistuneista 110 äidistä suosittelisi Philips

Avent -rintapumppua.

* Entistäkin mukavampi käyttää: Isossa-Britanniassa

73 prosenttia 73:stä imettävästä äidistä piti tätä

rintapumppua mukavampana kuin nykyistä

rintapumppuaan (muu yleinen merkki).

* Riippumattomassa tutkimuksessa on todettu, että äidin

stressitaso voi vaikuttaa maidontuloon. Katso

www.philips.com/avent.

* Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut

rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat

asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.
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