
 

Sähkökäyttöinen
Comfort-rintapumppu

 
Natural

Sisältää 125 ml pullon

 

SCF332/01 Mukava olo, enemmän maitoa
Rintapumppu ja hierontatyyny

Kun tunnet olosi miellyttäväksi ja rentoutuneeksi, maitoa virtaa helpommin. Siksi

kehitimme ainutlaatuisen miellyttävän rintapumpun. Voit istua rennosti mukavassa

asennossa ja antaa pehmeän hierontatyynyn stimuloida hellävaraisesti maidon

virtausta.

Istut mukavammassa asennossa eteenpäin nojaamatta

Istu mukavammin ainutlaatuisen muotoilun ansiosta

Valitse miellyttävin asetus

Hellävarainen stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Stimuloi hellävaraisesti maidon tuloa

Pehmeä hierontatyyny lämmittää

Helppo tapa yhdistää rinta- ja pulloruokinta

Mukana Natural-pullo ja -tutti luonnollista otetta varten

Muita etuja

Kompakti ja kevyt muotoilu

Yksinkertainen kokoaminen, visuaalisesti tunnistettavat osat

Yhteensopiva muiden Philips Avent -ruokintatuotteiden kanssa

Helppo puhdistaa, koska erillisiä osia on vähän

Helppo käyttää yhdellä painikkeen painalluksella



Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu SCF332/01

Kohokohdat

Mukavampi asento

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun

ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon,

vaikka istut suorassa. Voit siis istua aiempaa

mukavammin pumpatessasi: sinun ei tarvitse

nojautua eteenpäin, jotta saisit kaiken maidon

pulloon. Mukava istuma-asento ja rentous

pumppaamisen aikana helpottavat maidon

virtausta.

Valitse yksinkertaisista asetuksista

Kun pumppu käynnistetään, se on

automaattisesti hellävaraisessa

stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata.

Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle

sopivin.

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 maidontuotantoa.

Mukana Natural-tutti

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee

oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja

pulloruokinnan yhdistämistä

Kompakti muotoilu

Kompakti muotoilu helpottaa rintapumpun

asettamista rinnalle. Pienen ja kevyen pumpun

voi helposti asettaa sopivalle etäisyydelle,

jolloin sitä on helppo säätää pumppauksen

aikana. Pumppua on kätevä kuljettaa ja

säilyttää, sillä letku kiertyy pumpun ympärille.

Paristojen avulla voit käyttää laitetta myös tien

päällä.

Helppo puhdistaa

Puhdistaminen on helppoa, koska erillisiä osia

on vähän. Maito ei joudu kosketuksiin letkujen

ja laitteen kanssa. Kaikki osat sähköisiä osia

lukuun ottamatta voi pestä

astianpesukoneessa.

Helppokäyttöinen

Sähkökäyttöinen rintapumppu on ihanteellinen

äideille, jotka pumppaavat maitoa usein ja

haluavat helppokäyttöisen pumpun, joka toimii

yhdellä painikkeen painalluksella.

Helppo koota

Osat on helppo yhdistää visuaalisesti koonnin

helpottamiseksi.

Täysin yhteensopiva sarja

Tätä rintapumppua voi käyttää muiden Philips

Avent -sarjan ruokintatuotteiden kanssa,

mukaan lukien Classic-pullot ja rintamaidon

säilytysastiat. Philips Avent -sarja sisältää

myös rintojen hoidon lisätarvikkeita, jotka

helpottavat rintaruokintaa ja lisäävät

mukavuutta.

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.



Sähkökäyttöinen Comfort-rintapumppu SCF332/01

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Rintapumppu: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Pullo: Polypropeeni, Ei BPA:ta*

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Rintapumppu: 1 kpl

Laite ja letkut: 1 kpl

Vakiokokoinen tyyny: 1 kpl

Natural-pullo 125 ml: 1 kpl

Erittäin pehmeä vastasyntyneen tutti: 1 kpl

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 1 kpl

Liivinsuojusten näytepakkaus: 2 (2 päivä- ja 2

yökäyttöön) kpl

Varakalvo: 1 kpl

Rintapumppu

Materiaali: Ei BPA:ta*

Muotoilu

Rintapumpun muotoilu: Kompakti muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä kaula

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo koota, Helppo

puhdistaa, Täysin yhteensopiva sarja

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0–6 kuukautta

Toiminnot

Ei nojaamista eteenpäin: Mukavampi istuma-

asento

Asetukset: 3 pumppausasetusta, 1

stimulointitila

Pehmeä hierontatyyny: Hellävarainen

stimulointi

* 0 % BPA, asetuksen 10/2011/EU mukaan
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