
 

Rintakumi
 

Muotoilu mahdollistaa
ihokosketuksen

Suojaa arkoja nännejä

Keskikokoinen (21 mm)

2 kpl

 

SCF153/03

Apu miellyttävään ja pitkäkestoiseen imetykseen*
Vauva saa helposti otteen, hellävarainen iholle*

Rintakumeista on apua silloin, kun imetys ei onnistu nännien muodon tai vauvan huonon otteen vuoksi. Erittäin

ohut ja perhosenmallinen rintakumi mahdollistaa kontaktin saamisen ja edistää kiintymyssuhteen

muodostamista imetyksen aikana.

Tuotteen ominaisuudet

Muotoilu mahdollistaa ihokosketuksen vauvan kanssa

Muotoiltu sopivaksi

Vauva saa rintakumista helposti otteen*

Muotoilu auttaa, jos otteen saaminen on vaikeaa

Tutin suojuksen käyttö

Tarkoitettu aroille tai kipeille nänneille

Vauvat imevät omaan tahtiinsa

Rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen

Hygieeninen kotelo

Helppo puhdistaa hygieenisessä kantokotelossa



Rintakumi SCF153/03

Kohokohdat

Ainutlaatuinen perhosenmallinen muoto

Rintakumin erittäin ohut ja perhosenmallinen

muoto mahdollistaa ihokontaktin vauvan

kanssa. Sekä nenä että leuka koskettavat

rintaa, jolloin vauva voi haistaa äidin tuoksun

ja tuntea äidin ihon. Rintakumi asetetaan

nännin keskikohtaan, jotta vauva saa otteen

koko nänninpihasta. Voit muodostaa

kiintymyssuhteen vauvaan ja suojata samalla

nännejäsi.

Muotoilu edistää otteen saamista*

Rintakumi auttaa vauvoja, joille otteen

saaminen on aluksi vaikeaa, jotta voit imettää

pidempään*. Rintakumi on tarkoitettu äideille,

joiden nännit ovat matalat ja sisäänpäin

kääntyneet, ja vauvoille, joilla on huono

imemistekniikka tai joilla on suun

epämuodostuma. Se säilyttää muotonsa

vauvan pitäessä taukoja ruokailusta.

Suojaa nännejä imetyksen aikana

Rintakumit tekevät imettämisestä

hellävaraisempaa, jos nännien iho on arka,

halkeileva tai kipeä. Niiden avulla nänneihin ei

kohdistu yhtä paljon hankausta ja venymistä,

joten imettäminen tuntuu miellyttävältä.

Imetä vauvan tahtiin

Rintakumeista on hyötyä myös silloin, jos

äidin maidontuloa on säännösteltävä tai vauva

ei jaksa imeä pitkään. Kärjessä on kolme

aukkoa, joiden avulla voi säädellä rintamaidon

määrää. Siten vauva voi imeä omaan tahtiinsa,

jos äidin maidontuotanto on runsasta.

Rinta- ja pulloruokinnan yhdistäminen

Philips Avent -rintakumi on erittäin ohutta ja

pehmeää silikonia. Siirtyminen rinta- ja

pulloruokinnan välillä onnistuu saumattomasti,

kun näitä yhdistellään.

Valitse sopiva kahdesta koosta

Rintakumeja on saatavana kahta eri kokoa.

Pieni rintakumi sopii nännille, jonka halkaisija

on vähintään 12 mm, ja keskikokoinen

nännille, jonka halkaisija on enintään 21 mm.

Sopivan koon löydät sovittamalla rengasta.

Kierrä rintakumia myötäpäivään ja ohjaa nänni

aukosta. Levitä sitten kantaosaa nänninpihan

ympärillä. Koko on sopiva, jos nännin

ympärille jää 2 mm:n rako. Vinkki: koko

perustuu nänniin, eikä nänninpihaan. Jos et

ole varma, pyydä apua terveydenhuollon

ammattilaiselta.

Helppo puhdistaa milloin vain

Rintakumien puhdistaminen ennen jokaista

käyttöä kestää alle 10 minuuttia. Laita ne

kiehuvaan veteen viideksi minuutiksi tai käytä

hygieenistä koteloa. Huuhtele rintakumit hyvin,

laita ne koteloon ja lisää 25 ml vettä. Laita

sitten rintakumit kolmeksi minuutiksi

mikroaaltouuniin teholla 750–1 000 W. Anna

niiden jäähtyä viisi minuuttia ja kaada sitten

vesi pois. Sen jälkeen rintakumit ovat

käyttövalmiita. Hygieeninen kantokotelo on

kätevä matkalla, ja se sopii rintakumien

säilytykseen ja pitämiseen puhtaina.
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Tekniset tiedot

Sisältö

Rintakumit 21 mm: 2 kpl

Hygieeninen kantokotelo: 1 kpl

Muotoilu

Perhosenmallinen muotoilu

Materiaali

Rintakumi: Ei sisällä BPA:ta*, silikonia

 

* kun nännit ovat matalat tai sisäänpäin kääntyneet,

niiden iho on arka, halkeileva tai kipeä, ja kun vauva ei

muuten saa otetta

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

* Tämä osa sisältää kuluttajien mielipiteitä tuotteesta.

Philips sanoutuu irti kuluttajien tähän osaan lisäämästä

sisällöstä, ja siksi tässä mainittuja teknisiä tietoja ja/tai

tuotteen käyttöohjeita ei ole tarkoitettu Philipsin

virallisiksi tiedoiksi.
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