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Mere komfort, mere mælk
Brystpumpe med massagepude

Når du er afslappet, løber mælken nemmere til. Derfor har vi skabt vores mest behagelige brystpumpe til dato:

Sid behageligt uden behov for at læne dig frem, og lad vores bløde massagepude stimulere

mælketilstrømningen blidt.

Sid mere behageligt uden at skulle læne dig frem

Mere behagelig stilling ved udmalkning på grund af det unikke design

Mere mælk på mindre tid

Tidsbesparende for mødre

Vælg den indstilling, der er mest behagelig for dig

Har en blid stimuleringstilstand og 3 pumpeindstillinger

Stimulerer mælketilstrømningen blidt

Blød massagepude med varm fornemmelse

Andre fordele

Med vores Natural-flaske og -sut, så barnet får naturligt fat

Kompakt letvægtsdesign, der indeholder en praktiske rejsetaske

Intuitiv samling. Nem visuel sammensætning af dele

Nem rengøring takket være det lille antal adskilte dele

Nem betjening med et tryk på en knap



Komfortabel og elektrisk dobbeltbrystpumpe SCF334/02

Vigtigste nyheder

Mere behagelig stilling

Brystpumpen har et unikt design, så mælken

løber direkte fra dit bryst ned i flasken, selv når

du sidder ret op i stolen. Det betyder, at du kan

sidde mere behageligt under udmalkning: Du

behøver ikke læne dig forover for at sikre, at al

mælken ender i flasken. Når du sidder

behageligt og afslappet under udmalkning,

løber din mælk helt naturligt nemmere til.

Enkle indstillinger at vælge imellem

Når den er tændt, starter pumpen automatisk i

blid stimuleringstilstand for at få din mælk til at

løbe. Vælg derefter mellem 3

pumpeindstillinger for at gøre

mælketilstrømningen mest behagelig for dig.

Blød massagepude

Vores massagepude har fået en ny, blød og

fløjlsagtig struktur, der giver en varm

fornemmelse på huden for komfortabel,

skånsom stimulering af mælketilstrømningen.

Puden er designet til forsigtigt at efterligne

barnets sutterytme og hjælpe med at stimulere

tilstrømningen.

Nem rengøring

Nem rengøring takket være det lille antal

adskilte dele. Din mælk kommer aldrig i

kontakt med slangerne og basisenheden. Alle

dele tåler maskinopvask, med undtagelse af de

elektriske dele.

Nem betjening

Dobbelte elektriske brystpumper er ideelle til

mødre, som udmalker regelmæssigt. Spar tid

ved at udmalke fra begge bryster på én gang.

Tidsbesparende for mødre

Samtidig udmalkning fra begge bryster har vist

sig mere effektivt og kan endda øge din evne

til at producere modermælk.*

Intuitiv samling

Nem visuel sammensætning af dele for intuitiv

samling.

Kompakt design

Brystpumpen har et kompakt design, som gør

det nemmere at holde og placere den på

brystet. Den lille, lette basisenhed kan nemt

placeres inden for behagelig rækkevidde og

give fuld kontrol under udmalkningen. For at

gøre det ekstra praktisk i forbindelse med

transport og opbevaring kan røret blot foldes

rundt om basisenheden. Brystpumpen fås med

en praktisk rejsetaske.

Med vores Natural-sut

Den brede brystformede sut fremmer et

naturligt greb, der minder om grebet om et

bryst, så det bliver nemt for dit barn både at

blive ammet og få sutteflaske.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Oprindelsesland

England

Materiale

Brystpumpe: Polypropylen, BPA-fri*

Flaske: Polypropylen, BPA-fri*

Sut: Silikone, BPA-fri*

Hvad følger med

Brystpumpens kabinet: 2 stk.

Basisenhed inkl. slanger: 1 stk.

Pude i standardstørrelse: 2 stk.

Natural-flaske 125 ml: 2 stk.

Ekstra blød sut, designet til nyfødte: 2 stk.

Rejseetui: 2 stk.

Forseglingsdisk til opbevaring af mælk: 2 stk.

Brystpudeprøvepakker: 2 (2 dagpuder og 2

nattepuder) stk.

Ekstra membran: 2 stk.

Rejsetaske: 1 stk.

Brystpumpe

Materiale: BPA-fri*

Design

Brystpumpedesign: Kompakt design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Bred hals

Brugervenlig

Brystpumpebrug: Intuitiv samling, Nem

rengøring, Fuldt ud kompatibelt sortiment

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

Funktioner

Du behøver ikke læne dig frem: Sid i en

behagelig stilling

Indstillinger: 3 udmalkningsindstillinger, 1

stimuleringstilstand

Mere mælk på mindre tid: Tidsbesparende

Blød massagepude: Blid stimulering

* 0 % BPA iht. EU-forordning 10/2011

* * Et randomiseret, kontrolleret forsøg til sammenligning

af metoder til udmalkning af mælk efter for tidlig fødsel

(Jones m. fl. ADC 2001;85:F91).
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