
Sterilisatorposer for
sterilisering i mikrobølgeovn

 
Sterilisering på farten

Dreper 99,9 % av skadelige

bakterier

Lett å bruke

5 poser for 100 sykluser

 
SCF297/05

Steriliser maten på farten
Steriliser maten på farten

Philips Avent sterilisatorposer for dampsterilisering sørger for at du alltid får sterile tåteflasker og babyprodukter på

en rask, enkel og effektiv måte, uansett hvor dere er. Med posene kan du sterilisere flasker i en mikrobølgeovn på

bare 90 sekunder.

Enkel å bruke og håndtere

Avmerkingsboks som registrerer posebruk

Sikker håndteringssone gjør den trygg å ta ut av mikrobølgeovnen

Rask, effektiv sterilisering i mikrobølgeovn når du er på farten

Dreper 99,9 %** av bakteriene

Dampsteriliseringen i mikrobølgeovnen er klar på bare 90 sekunder

Fem gjenbrukbare poser som kan brukes inntil 100 ganger per pakke

Sterilisatorposene for dampsterilisering kan brukes inntil 100 ganger per pakke



Sterilisatorposer for sterilisering i mikrobølgeovn SCF297/05

Høydepunkter Spesifikasjoner

Steriliserer på bare 90 sekunder

Hver gjenbrukbare sterilisatorpose for

dampsterilisering kan brukes til å sterilisere

flasker, brystpumper og andre babyprodukter

på bare 90 sekunder*

Dreper 99,9 % av bakteriene

Tester viser at hver sterilisatorpose for

dampsterilisering dreper 99,9 %** av

bakteriene.

Avmerkingsboks

Hver pose inneholder en avmerkingsboks. Ved

å merke av denne boksen kan du raskt og

enkelt holde orden på hvor mange ganger hver

pose har blitt brukt.

Sikker håndteringssone

Hver pose har en sikker håndteringssone som

er merket på posen. Ta posen ut av

mikrobølgeovnen ved å holde i dette området.

Kan brukes inntil 100 ganger per pakke

Hver pakke med sterilisatorposer for

dampsterilisering inneholder fem enkeltposer,

og hver pose kan brukes inntil 20 ganger. Dette

betyr at du kan sterilisere tåteflasker,

brystpumper og annet tilbehør inntil 100

ganger med bare én pakke.

Vekt og mål

Posens kapasitet: Steriliser opptil tre flasker

samtidig eller én brystpumpe

Mål på F-boks: 215 x 125 millimeter

Posens mål: 278 x 210 mm

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Materiale

Posens materialer: infoPET12, CPP60

Følgende er inkludert:

Sterilisatorpose for dampsterilisering i

mikrobølgeovn: 5 poser

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

 

* Ved et mikrobølgewattforbruk på inntil 1100 W

* * Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria

monocytogenes og Escherichia coli. Testresultatene

leveres av et uavhengig testlaboratorium.
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