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6-18 m

 
SCF184/14

Určené na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny
Vyvinuté v spolupráci s popredným ortodontistom Dr. Hagemannom

Zdokonalený ortodontický cumlík Philips Avent SCF184/14 je určený na pomoc pri vývoji zdravej ústnej dutiny.

Všetky naše cumlíky sú vyrobené zo silikónu a sú bez chuti a zápachu. Sfarbenie sa môže časom meniť.

Ortodontický cumlík
Tvarovaný hrot cumlíka

Jedinečné „krídelká“

Hygiena
Nasadzovacia hygienická krytka

Možnosť sterilizácie

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Schválené IDHF
Tento produkt bol schválený nadáciou IDHF



Špeciálne ortodontické cumlíky SCF184/14

Hlavné prvky Technické údaje

Jedinečné „krídelká“
Špeciálny ortodontický cumlík s jedinečnými

krídelkami, ktoré minimalizujú tlak na ďasná a

vyvíjajúce sa zúbky. Krídelká rozširujú cumlík,

takže tlak vytváraný saním dieťaťa sa rozloží

rovnomernejšie, čím sa znižuje tlak na

jednotlivé zúbky.

Tvarovaný hrot cumlíka
Hrot cumlíka je tvarovaný tak, aby jazyk

dieťaťa zostával v prirodzenej polohe.

Nasadzovacia hygienická krytka
Na udržiavanie hygieny sterilizovaných

cumlíkov na fľaše.

Možnosť sterilizácie

Možnosť sterilizácie

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Vhodné na čistenie v umývačke riadu

Schválené IDHF
Naše cumlíky boli schválené Medzinárodnou

nadáciou pre zdravý chrup (IDHF). Táto nadácia

je poprednou nezávislou dentálnou

zdravotnou organizáciou, ktorá sa po celom

svete snaží zlepšiť štandard starostlivosti o

zdravie ústnej dutiny. Nový špeciálny

ortodontický cumlík bol vyvinutý v spolupráci s

popredným ortodontistom Dr. Hagemannom.

Krajina pôvodu
Anglicko

Vývojové stupne
Fáza: 6 – 18 mesiacov

Čo je súčasťou balenia
Nasadzovacia hygienická krytka: 1 pcs

Čo je súčasťou balenia
Silikónový cumlík na utíšenie: 1 pcs

Funkcie
Možnosť sterilizácie

Vlastnosti
Bez obsahu BPA

Pomáha upokojiť dieťa

Hygienická krytka

 

* Neuväzujte cumlík okolo krku dieťaťa, pretože tak vzniká

riziko uškrtenia.
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