
Tåteflaske
 

Advanced Classic

330 ml

 

SCF666/17 God mating, god søvn
Hjelper til med å roe ned babyen, spesielt om natten**

Uro er den mest kjente gråteatferden hos babyer. Philips AVENT Advanced

Classic-tåteflasken reduserer kolikk*** og uro betydelig. Uro reduseres spesielt om

natten.**

Reduser uro og ubehag

Det er klinisk bevist at den gir en betydelig reduksjon av uro

Anti-kolikkventilsystem i ett stykke

Luften kommer inn i flasken i stedet for i magen til babyen

Svært holdbar

Honningfarget PES-materiale uten BPA for ekstra holdbarhet

Enkel å gjøre ren

Bare tre komponenter for enkel rengjøring

For å passe til babyens behov ettersom den vokser

Smokker med fem forskjellige gjennomstrømmingshastigheter er tilgjengelige



Tåteflaske SCF666/17

Høydepunkter Spesifikasjoner

Reduserer urolighet betraktelig

Søvn og næring er viktig for babyens helse og

velvære. En klinisk test med tilfeldig utvalgte

deltakere ble utført for å se om utformingen av

tåteflasker for nyfødte påvirket

"spedbarnsatferd". Det ble påvist at Philips

AVENT Classic-tåteflasken reduserte uro med

omtrent 28 minutter per dag sammenlignet

med sammenligningsflasken (46 min vs.

74 min, p=0,05). Det gjaldt spesielt om

natten**.

Unik anti-kolikkventil

Når babyen mates, bøyes den unike kanten på

AVENT-smokken slik at luften kommer inn i

flasken i stedet for i magen til babyen. På

samme måte som ved amming kontrollerer

babyen melkeflyten.

Tilpasset babyens behov ettersom den vokser

Smokker med fem forskjellige

gjennomstrømmingshastigheter er

tilgjengelige.

0 % BPA (uten bisfenol A)

Denne flasken er laget av PES – et materiale

uten BPA

Enkel å gjøre ren

Philips AVENT-tåteflasken består av bare tre

komponenter for enkel rengjøring, og den har

et lokk som omslutter smokken for hygienisk

oppbevaring og transport. En klinisk test med

tilfeldig utvalgte deltakere sammenlignet

Philips AVENT-flasken med et annet ledende

merke over en 12-måneders periode. Mødrenes

tilfredshet med rengjøringen (p=0,04) og

montering (p=0,02) var betydelig bedre for

Philips AVENT-flasken.

Honningfarget PES-materiale

Denne flasken uten BPA (0 % bisfenol A) er

laget av honningfarget PES-materiale for

ekstra holdbarhet

Opprinnelsesland

England

Materiale

BPA-fri*

Følgende er inkludert:

Advanced Classic-flaske: 1 deler

Classic-smokk med variabel

gjennomstrømming: 1 deler

Flaske

Kapasitet: 330 ml

Materiale: Svært holdbar, BPA-fri

Utforming

Flaskedesign: Enkel å gjøre ren, Enkel å sette

sammen, Enkel å holde, Vid hals

Funksjoner

Anti-kolikkventil: Ventil i én del

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

 

* *En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer

var mindre plaget av uro enn babyer som ble matet

med en flaske av et annet merke. (Undersøkelsen ble

utført av Institute of Child Health i London. 2008.)

* **En klinisk undersøkelse viste at to uker gamle babyer

som ble matet med Avent-flasken, var mindre plaget av

kolikk enn babyer som ble matet med et annet merke,

spesielt om natten.
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