
 

Classic+-tuttipullo

 
2 pulloa

260 ml

Hitaan virtauksen tutti

Yli 1 kk

 

SCF563

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja

vatsavaivoja*

Suunniteltu keskeytyksettömään syöttämiseen

Classic+ -pullon Airflex-venttiilijärjestelmä ja kohokuvioitu tutti ehkäisevät

keskeytyksiä ja epämukavuutta syöttämisen aikana. Koliikkia ehkäisevä venttiili

ohjaa ilman pulloon vauvan vatsan sijasta.

Vähentää kliinisesti todistetusti koliikkia ja vatsavaivoja*

Koliikkia ehkäisevä venttiili vähentää todistetusti koliikkia*

60 % vähemmän itkuisuutta yöllä*

Uurrettu rakenne ei mene kasaan, joten ruokailu ei keskeydy

Tutin muoto takaa tukevan otteen

Helppo käyttää, puhdistaa ja koota

Vuotamaton

Helppo puhdistaa ja koota – vain vähän osia

Helposti pideltävä

Leveä suuaukko ja pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistusta

Muita etuja

Yhteensopiva sarja rintaruokinnasta mukiin

Pullo ei sisällä BPA:ta

Tutteja on saatavilla eri virtausnopeuksilla
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Kohokohdat

Vähemmän koliikkia

Kliinisesti testattu venttiilijärjestelmä on

suunniteltu vähentämään ilmavaivoja ja

koliikkia. Vauvan syödessä tutin venttiili estää

tyhjiön syntymisen päästämällä ilmaa pulloon

ja ohjaa sen pullon peräosaan. Ilma pysyy

pullossa eikä pääse vauvan vatsaan, joten

ilmavaivat, pulauttelu ja röyhtäily vähenevät.

Vähemmän itkuista levottomuutta

Koliikkia ehkäisevä Philips Avent -tuttipullo

vähentää itkuisuutta. Philips Avent -pulloilla

syötetyillä vauvoilla esiintyi 60 % vähemmän

itkuisuutta yöllä kuin kilpailevalla koliikkia

estävällä pullolla syötetyillä vauvoilla.*

Ei keskeytyksiä

Tutin muoto takaa tukevan otteen ja pinnan

uurteet estävät tutin painumisen kasaan, joten

ruokailu sujuu miellyttävästi ja keskeytyksettä.

Tukeva ote

Tutin muoto takaa tukevan otteen

Vuotamaton

Koliikkia ehkäisevä tuttipullo on suunniteltu

estämään maidon vuotaminen syöttämisen

aikana, jotta ruokailuhetki olisi

mahdollisimman miellyttävä.

Helppo koota

Koliikkia ehkäisevässä tuttipullossa on vain

vähän osia, joten se on helppo ja nopea koota.

Helposti pideltävä

Ainutlaatuisesti muotoillusta pullosta saa

hyvän otteen mistä tahansa suunnasta.

Helppo puhdistaa

Pullossa on leveä suuaukko ja pyöristetyt

kulmat, joten se on helppo puhdistaa nopeasti

ja tehokkaasti ja aterioiden hygieenisyys on

helpompi varmistaa.

Kasvaa vauvan kanssa

Voit yhdistää rintapumpun, pullon ja mukien

osia ja luoda juuri omaan tarpeeseesi sopivan

tuotteen.

Ei sisällä BPA:ta

Koliikkia ehkäisevän Philips Avent -tuttipullon

materiaali ei sisällä BPA:ta (PP).

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

Pullo: Ei sisällä BPA:ta, Polypropeeni

Tutti: Ei sisällä BPA:ta, Silikoni

Sisältö

Tuttipullo: 2 kpl

Pullo

Kapasiteetti: 260 ml

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä suuaukko

Väri: Kirkas

Helppokäyttöinen

Pullon käyttö: Kestää konepesun ja

lämmityksen mikroaaltouunissa, Helppo koota,

Helppo puhdistaa, Helposti pideltävä

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0-12 kuukautta

Toiminnot

Koliikkia ehkäisevä venttiili: Airflex-

venttiilijärjestelmä vähentää vatsaan päätyvän

ilman määrää

Tutti: Helppo tarttua, uurteet estävät kasaan

painumisen, testatusti koliikkia ehkäisevä

järjestelmä

Helppokäyttöinen: helppo puhdistaa ja koota,

vuotamaton, helppo koota, 4 osaa

* 2 viikon iässä Philips Avent -tuttipullolla syötetyillä

vauvoilla esiintyi vähemmän koliikkia ja itkuisuutta öisin

kuin kilpailevalla tuotteella syötetyillä vauvoilla.

* Tutin muoto ehkäisee todistetusti kasaan painumista ja

siitä johtuvia ruokailun keskeytymisiä sekä ilman

päätymistä vatsaan.

* Mitä on koliikki ja miten se vaikuttaa vauvoihin? Koliikkia

aiheuttaa muun muassa ruokailun yhteydessä nielty

ilma, joka aiheuttaa tukaluutta vauvan

ruoansulatusjärjestelmässä. Oireita ovat mm. itkuisuus

ja levottomuus.
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