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Är bekvämare och ger mer mjölk
Bröstpump med massagekudde

När du är bekväm och avslappnad flödar mjölken bättre. Det är därför vi har skapat vår mest bekväma

bröstpump hittills: sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt, och låt vår mjuka massagekudde varsamt

stimulera ditt mjölkflöde.

Sitt bekvämare utan att behöva luta dig framåt

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Mer mjölk på kortare tid

Den perfekta tidsspararen för mammor

Välj den bekvämaste inställningen

Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

Stimulerar varsamt mjölkflödet

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Övriga fördelar

Naturligt bra grepp med medföljande Natural-flaska och -dinapp

Kompakt lätt konstruktion, händigt resefodral medföljer

Enkel montering. Visuell matchning av olika delar

Enkel rengöring tack vare få separata delar

Enkel användning med en enda knapptryckning
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Funktioner

Bekvämare ställning

Bröstpumpen har en unik design, som gör att

mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan,

t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du

kan sitta bekvämare under pumpning: du

behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska

hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är

avslappnad under pumpning, gör det på ett

naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Enkla inställningar att välja bland

När du startar pumpen inleds automatiskt det

skonsamma stimuleringsläget så att mjölken

börjar flöda. Välj sedan den av de 3

pumpinställningarna som är bekvämast för dig.

Mjuk massagekudde

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som

ger huden en varm känsla som på ett bekvämt

och skonsamt sätt stimulerar

mjölkflödet. Kudden är utformad för att

efterlikna barnets amningsmönster som

varsamt stimulerar mjölkflödet.

Enkel rengöring

Enkel rengöring tack vare de få separata

delarna. Mjölken kommer aldrig i kontakt med

slangkopplingarna och basenheten. Alla delar

förutom de elektriska tål maskindisk.

Enkel användning

Dubbla elektriska bröstpumpar är perfekta för

mammor som pumpar mjölk regelbundet. Spara

tid genom att bekvämt pumpa från båda

brösten samtidigt.

Perfekt tidssparare för mammor

Samtidig pumpning på båda brösten har

bevisats vara effektivare och kan även öka

förmågan att producera bröstmjölk.*

Enkel montering

Visuell matchning av olika delar för enkel

montering.

Kompakt design

Bröstpumpen har en kompakt design som gör

den enkel att hålla och placera på bröstet. Den

lilla, lätta basenheten kan enkelt placeras

inom räckhåll för full kontroll när du pumpar.

För enkel transport och förvaring kan slangen

lindas kring basenheten. Ett smidigt resefodral

medföljer.

Natural-dinapp medföljer

Den breda, bröstvårtsformade nappen

uppmuntrar till ett naturligt grepp och

underlättar övergången från bröst till

nappflaska för spädbarnet.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Ursprungsland

England

Material

Bröstpump: Polypropylen, BPA-fri*

Flaskmata: Polypropylen, BPA-fri*

Napp: Silikon, BPA-fri*

Vad medföljer?

Bröstpumpenhet: 2 delar

Basenhet inklusive slangkopplingar: 1 delar

Kudde i standardstorlek: 2 delar

Natural-flaska 125 ml: 2 delar

Extra mjuk dinapp för nyfödda: 2 delar

Reseskydd: 2 delar

Förslutningslock för mjölkförvaring: 2 delar

Amningskupor, provförpackningar: 2 (2

dagskupor och 2 nattkupor) delar

Extra membran: 2 delar

Resväska: 1 delar

Bröstpump

Material: BPA-fri*

Design

Bröstpumpsdesign: Kompakt design

Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals

Lättanvänt

Användning av bröstpumpen: Enkel montering,

Enkel rengöring, Fullständigt kompatibelt

utbud

Utvecklingsstadier

Stadier: 0–6 månader

Funktioner

Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt

Inställningar: 3 pumpinställningar, 1

stimuleringsläge

Mer mjölk på kortare tid: Den perfekta

tidsspararen

Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering

* 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

* *En randomiserad kontrollerad studie för att jämföra

metoder av mjölkpumpning efter för tidig födsel (Jones

et al ADC 2001;85:F91).
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