
 

Kaksiosainen sähkökäyttöinen

rintapumppu

 
Enemmän maitoa nopeammin

Mukana pehmeä hierontatyyny

Suojapussi ja 2 tuttipulloa

 

SCF334/31

Mukavampi olo, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*

Kaksiosainen sähkökäyttöinen rintapumppu ja hierontatyyny

Kaksiosainen Ultra Comfort -rintapumppu on ihanteellinen kiireessä. Nopeuta lypsämistä ja istu mukavassa

asennossa samalla kun pehmeä hierontatyyny stimuloi maidon virtausta miellyttävästi. Pumppu on hiljainen ja

helppo asentaa, mukauttaa, käyttää ja puhdistaa.

Helppo käyttää ja puhdistaa

Vähän erillisiä osia, intuitiivinen muotoilu

Suljettu järjestelmä parantaa hygieniaa

Mukana Natural-pullo ja -tutti luonnollista otetta varten

Hiljainen ja huomaamaton rintapumppu

Todella hiljainen käyttöääni

Stimulointitila ja 3 pumppausasetusta

Valitse itsellesi mukavin tehoasetus

Stimuloi hellästi maidon tuloa

Pehmeä hierontatyyny

Kaksoispumpun ansiosta maitoa tulee enemmän samassa ajassa

Ei tarvetta nojautua eteenpäin

Miellyttävä käyttää ainutlaatuisen muotoilun ansiosta
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Kohokohdat

Mukava käyttöasento

Rintapumpun ainutlaatuisen muotoilun

ansiosta maito virtaa suoraan rinnasta pulloon

tai säilytysastiaan, vaikka istut suorassa. Voit

siis istua aiempaa mukavammin pumpatessasi:

sinun ei tarvitse nojautua eteenpäin, jotta saisit

kaiken maidon pulloon. Mukava istuma-asento

ja rentous pumppaamisen aikana helpottavat

maidon virtausta.

Valitse yksinkertaisista asetuksista

Kun pumppu käynnistetään, se on

automaattisesti hellävaraisessa

stimulointitilassa, jotta maito alkaa virrata.

Valitse kolmesta pumppausasetuksesta sinulle

parhaiten sopiva.

Pehmeä hierontatyyny

Hierontatyynyssä on uusi pehmeä pinta, joka

tuntuu iholla lämpimältä ja stimuloi maidon

virtausta miellyttävästi ja hellävaraisesti. Tyyny

on suunniteltu jäljittelemään lapsen

imuliikkeitä ja edistämään maidontuottoa.

Enemmän maitoa nopeammin

Lypsä nopeammin kahden pumpun avulla.

Maito ei roisku lypsämisen aikana

Maitoa ei roisku lypsämisen aikana

Helppo käyttää ja puhdistaa

Vain vähän osia, suunniteltu

helppokäyttöiseksi. Voit lypsää kätevästi

milloin tahansa.

Sisältää Natural-pullon

Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee

oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja

pulloruokinnan yhdistämistä

Hiljainen pumppu

Hiljainen ja huomaamaton rintapumppu.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu, Leveä

suuaukko

Rintapumpun muotoilu: Kompakti muotoilu

Alkuperämaa

Englanti

Materiaali

Pullo: Ei BPA:ta*, Polypropeeni

Tutti: Ei BPA:ta*, Silikoni

Rintapumppu: Ei BPA:ta* (ruokaan koskevat

osat)

Sisältö

Tiivistelevy maidon säilytykseen: 2 kpl

Natural-pullo 125 ml: 2 kpl

Rintapumppu: 2 kpl

Suojapussi: 1 kpl

Laite ja letkut: 1 kpl

Matkasuojus: 2 kpl

Liivinsuojusten näytepakkaus: 1 pakkaus (2

kpl)

Vakiokokoinen tyyny (19,5 mm): 2 kpl

(suurempi tyyny saatavana erikseen)

Helppokäyttöinen

Rintapumpun käyttö: Helppo puhdistaa, Täysin

yhteensopiva sarja, Helppo koota

Toiminnot

Ei nojaamista eteenpäin: Mukavampi istuma-

asento

Pehmeä hierontatyyny: Hellävarainen

stimulointi

Asetukset: 1 stimulointitila, 3

pumppausasetusta

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0–6 kuukautta

* Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa 83 % imettävistä

äideistä piti Philips Avent Comfort Double -

rintapumppua mukavana käyttää. Riippumattomaan

tutkimukseen osallistui 81 äitiä elokuussa 2012.

* Enemmän maitoa: riippumattomassa tutkimuksessa on

todettu, että rintapumpun käyttömukavuus lisää

maidontuloa. Katso www.philips.com/AVENT.

* Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut

rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen

EU/10/2011 mukaisesti.
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