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Εμπνευσμένο από τα μωρά. Αποτελεσματικό για τις
μαμάδες
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Τεχνολογία Natural Motion για ταχύτερη ροή γάλακτος*
Γνωρίστε μια νέα εποχή στη διαδικασία άντλησης του μητρικού γάλακτος με ένα θήλαστρο
που εξασφαλίζει την τέλεια ισορροπία αναρρόφησης και διέγερσης της θηλής, εμπνευσμένη
από τον τρόπο με τον οποίο πίνουν γάλα τα μωρά. Το ηλεκτρικό θήλαστρο της Philips Avent
διατηρεί τη ροή γάλακτος στο βέλτιστο επίπεδο και προσαρμόζεται απαλά στο μέγεθος και
το σχήμα της θηλής σας
Γρήγορη άντληση, περισσότερο γάλα σε λιγότερο χρόνο*
Τεχνολογία Natural Motion για ταχύτερη ροή γάλακτος*
Απαλό και άνετο
Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι σιλικόνης ενός μεγέθους
Αντλήστε γάλα σε αναπαυτική θέση
Εξατομίκευση
Εξατομικευμένη εμπειρία, 8 + 16 επίπεδα ρύθμισης
Αθόρυβο μοτέρ για διακριτική λειτουργία οπουδήποτε (με χρήση καλωδίου)
Ελάχιστα εξαρτήματα και έξυπνη συναρμολόγηση
Λειτουργία μνήμης
Λειτουργία έναρξης/παύσης

Ηλεκτρικό θήλαστρο
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Χαρακτηριστικά
Ταχύτερη ροή γάλακτος*

κλινικά αποδεδειγμένη άνετη στάση άντλησης
γάλακτος* δεν χρειάζεται να σκύβετε. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών του προϊόντος,
με τη συμμετοχή 20 εθελοντών (2019), το 90% όσων
συμμετείχαν δήλωσαν ότι κάθονταν αναπαυτικά κατά
τη χρήση του μονού ηλεκτρικού θηλάστρου, ενώ το
95% όσων συμμετείχαν δήλωσαν ότι κάθονταν
αναπαυτικά κατά τη χρήση του διπλού ηλεκτρικού
θηλάστρου.

Εύκολος καθαρισμός και συναρμολόγηση

Εξασφαλίστε περισσότερη ποσότητα γάλακτος σε
λιγότερο χρόνο* χάρη στο μαξιλαράκι που διεγείρει
τη θηλή και αντλεί το γάλα, προσομοιώνοντας τις
κινήσεις θηλασμού του μωρού σας. Το θήλαστρο
μεταβαίνει εύκολα από τη λειτουργία διέγερσης στη
λειτουργία άντλησης και ασκεί ακριβώς τη σωστή
ποσότητα διέγερσης και αναρρόφησης της θηλής για
τη μέγιστη ροή γάλακτος. Αποτελέσματα με βάση τον
χρόνο που απαιτείται για να ξεκινήσει η εκροή
γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του
αντανακλαστικού καθόδου - MER).*

Σχεδιασμός που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας

Το κλειστό σύστημα άντλησης γάλακτος σημαίνει ότι
το γάλα δεν έρχεται σε επαφή με τους σωλήνες της
συσκευής, εξασφαλίζοντας πιο εύκολο καθαρισμό.
Επίσης, χάρη στον μικρό αριθμό των εξαρτημάτων, η
συσκευή συναρμολογείται σε μόλις μερικά
δευτερόλεπτα.

Προσαρμόζεται στη θηλή σας

Κάντε παύση όποτε θέλετε

Προσαρμόστε με απόλυτη ακρίβεια κάθε χρήση στις
ανάγκες σας, χάρη στη μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων
διέγερσης και άντλησης γάλακτος. Το θήλαστρο
προσφέρει 8 επίπεδα διέγερσης και 16 επίπεδα
άντλησης, για μια εξατομικευμένη εμπειρία.
Αντλήστε γάλα παντού με απόλυτη διακριτικότητα
Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ή να
κάνετε ένα διάλειμμα, πατήστε απλώς το κουμπί
έναρξης/παύσης που βρίσκεται στις άκρες των
δαχτύλων σας.

Μαξιλαράκι ενός μεγέθους. Επειδή κάθε στήθος έχει
διαφορετικό μέγεθος και σχήμα, το μαξιλαράκι
σιλικόνης κάμπτεται απαλά και προσαρμόζεται τέλεια
στη θηλή σας. Προσφέρει άψογη εφαρμογή για το
99,98% των θηλών* (έως και 30 χιλ.).
Καθίστε άνετα

Αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις

Αντλήστε γάλα όπου και όποτε θέλετε, χάρη στο
αθόρυβο μοτέρ με τον λεπτό σχεδιασμό. Μόνο για
χρήση με καλώδιο.

Γνωρίζετε τι ακριβώς θέλετε; Το θήλαστρο
απομνημονεύει αυτόματα τις τελευταίες ρυθμίσεις
σας, ώστε το μόνο που θα κάνετε την επόμενη φορά
είναι να καθίσετε αναπαυτικά και να το
χρησιμοποιήσετε αμέσως.
Νιώστε άνετα ενώ χρησιμοποιείτε το θήλαστρο,
χάρη στην ειδική σχεδίαση που σας επιτρέπει να
κάθεστε αναπαυτικά, σε όρθια θέση. Σε αυτήν την
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Προδιαγραφές
Ρεύμα
Κύρια τάση: 100 V - 240 volt

Ευκολία στη χρήση
Χρήση θήλαστρου: Εύκολη συναρμολόγηση και
καθαρισμός, Αθόρυβο μοτέρ, Λειτουργία μνήμης

Λειτουργίες
Δεν χρειάζεται να σκύβετε προς τα εμπρός: Καθίστε
σε μια αναπαυτική θέση
Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι: Απαλή
διέγερση
Ρυθμίσεις: 16 επίπεδα άντλησης, 8 επίπεδα διέγερσης
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Υλικό κατασκευής
Μπιμπερό: Χωρίς BPA*, Πολυπροπυλένιο
Θηλή: Χωρίς BPA*, Σιλικόνη
Θήλαστρο: Χωρίς BPA* (μόνο για μέρη που
έρχονται σε επαφή με την τροφή)

Τι περιλαμβάνεται
Κιτ άντλησης γάλακτος: 1 τεμάχιο
Μονάδα μοτέρ (μόνο για χρήση με καλώδιο):
1 τεμάχιο
Μπιμπερό 4 oz με θηλή 0 m+: 1 τεμάχιο
Μετασχηματιστής micro USB (για χρήση με
καλώδιο): 1 τεμάχιο
Δίσκοι σφράγισης:
1 τεμάχιο
Επιθέματα στήθους μίας χρήσης: 2 τεμάχιο

* Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο έναρξης της ροής γάλακτος
(χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού καθόδου MER) από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019)
σε σύγκριση με τα αποτελέσματα MER προηγούμενης τεχνολογίας
άντλησης της Philips από σχετική μελέτη σκοπιμότητας με 9
συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2018)
* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration,
maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?
Breastfeeding Medicine, 2019, (109 συμμετέχοντες, Ισραήλ), (2)
Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week
of lactation.
* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20
Καυκάσιοι συμμετέχοντες, Η.Π.Α.), (3) Ramsay et al. Anatomy of the
lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28
συμμετέχοντες, Αυστραλία).
* Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για το μαξιλαράκι
1k από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019)
* Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς
επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή
με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011

