
 

Ročna prsna črpalka
s stekleničko

 
Preprosta uporaba na poti

Črpanje z mehko masažno
blazinico

Vključuje stekleničko in cucelj

Potovalni pokrov in tesnilni
pokrovček

 

SCF330/20

Več udobja, več mleka, enostavno tudi na poti*

Ročna prsna črpalka z masažno blazinico

Udobno se namestite, pri čemer sklanjanje naprej ni potrebno, saj naša mehka

masažna blazinica nežno pospeši tok mleka. Aventova ročna prsna črpalka ima

malo sestavnih delov, zlahka jo sestavite, enostavno uporabljate in čistite. Je lahka

in kompaktna, zato je črpanje preprosto tudi na poti.

Klinično dokazano manj sklanjanja naprej*

S posebno zasnovo omogoča sproščujoč položaj

Mehka masažna blazinica z masažnimi cvetnimi listi

Mehka masažna blazinica nežno spodbuja pretok mleka

Preprosta nastavitev, črpanje in čiščenje

Malo sestavnih delov in intuitivna zasnova

Kompaktna in lahka zasnova

Kombinacija naravnega dojenja in hranjenja po steklenički

Vključuje stekleničko in cucelj Natural za naravni oprijem otroka



Ročna prsna črpalka s stekleničko SCF330/20

Značilnosti

Sproščujoč 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

Naša masažna blazinica ima mehko žametno

teksturo, ki poskrbi za topel občutek na koži in

tako nežno spodbuja pretok mleka. Ikonična

blazinica v obliki cvetnih listov posnema

dojenčkovo sesanje za nežno spodbujanje

sproščanja mleka.

Preprosta uporaba na poti

Prsna črpalka je majhna in lahka ter omogoča

preprosto shranjevanje in prenašanje za

diskretno črpanje tudi, ko niste doma.

Preprosta nastavitev, črpanje in čiščenje

Malo sestavnih delov in intuitivna zasnova.

Omogoča enostavno črpanje mleka za vašega

malčka v vsakem trenutku.

Vključuje stekleničko Natural

Široki cucelj v obliki dojke spodbuja naraven

oprijem otroka, ki je podoben oprijemu dojke,

in omogoča enostavno kombinacijo dojenja in

hranjenja s stekleničko.

Zeleni logotip Philips

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

življenjske dobe.



Ročna prsna črpalka s stekleničko SCF330/20

Specifikacije

Material

Prsna črpalka: Brez bisfenola A* (samo deli v

stiku z mlekom)

Steklenička: Brez bisfenola A*, Polipropilen

Cucelj: Brez bisfenola A*, Silikon

Kaj vsebuje

Ohišje prsne črpalke z ročajem: 1 kosa

Standardna masažna blazinica: 1 kos

(19,5 mm, večja blazinica je na voljo ločeno)

Steklenička Natural, 125 ml: 1 kosa

Zelo mehek cucelj za novorojenčke: 1 kosa

Potovalni pokrov: 1 kosa

Zapiralna ploščica za shranjevanje mleka:

1 kosa

Vzorčni komplet prsnih blazinic: 1 komplet

(2 kosa)

Zasnova

Zasnova prsne črpalke: Kompaktna zasnova

Zasnova stekleničke: Ergonomska oblika, Širok

vrat

Enostavna uporaba

Uporaba prsne črpalke: Enostavno čiščenje,

Popolna združljivost, Intuitivna sestava

Stopnje razvoja

Faza: 0–6 mesecev

Funkcije

Brez sklanjanja naprej: Sedenje v udobnem

položaju

Mehka masažna blazinica: Nežno spodbujanje

* Klinično dokazano udobje: testi, ki so bili izvedeni v

primerjavi z največjim konkurentom na 110 materah, so

pokazali znatno naklonjenost izdelkom Philips Avent.

* Več udobja: 73 % od 73 doječih mater se strinja, da je ta

prsna črpalka udobnejša od njihove trenutne prsne

črpalke (glavne blagovne znamke).

* Neodvisne raziskave so pokazale, da lahko stres vpliva

na nastajanje materinega mleka. Obiščite

www.philips.com/avent

* Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za

stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V

skladu z uredbo EU 10/2011.
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