
 

 

Philips Avent
Avancerede ortodontiske 
sutter

6-18 m

SCF184/64
Designet til at fremme en sund udvikling i munden
Udviklet i samarbejde med den førende ortodontiker Dr. Hagemann

Philips AVENT avancerede ortodontiske sut er designet til at fremme en sund udvikling i 

munden. Alle vores sutter er lavet af silikone og er smags- og lugtfri. Farverne kan variere.

Ortodontisk sut
• Formgivet sut
• Unikke "vinger".

Hygiejne
• Hygiejnisk beskyttelseshætte, der klikkes på
• Kan steriliseres
• Tåler opvaskemaskine

Lugt- og smagsfri
• Brugervenlige silikonesutter



 Formgivet sut

Sutten er formet, så babyens tunge er i en naturlig 
stilling.

Hygiejnisk beskyttelseshætte, der 
klikkes på

Holder steriliserede sutter hygiejniske.

Unikke "vinger".

Avanceret ortodontisk spids med enestående vinger, 
der minimerer trykket på gummerne og tænder, der 
er på vej frem. Vingerne gør spidsen bredere, så det 
tryk, der fremkommer ved babyens sutten, fordeles 
mere ligeligt, så der opstår mindre tryk på hver tand.

Brugervenlige silikonesutter

Philips Avent-silikonesutten er fri for smag og lugt, så 
det er mere sandsynligt, at dit barn vil acceptere den. 
Silikonen er blød, transparent, nem at rengøre og 
bliver ikke klistret. Sutten er stærk, holdbar og 
kommer ikke ud af form og bliver ikke misfarvet med 
tiden.

Kan steriliseres

Kan steriliseres

Tåler opvaskemaskine

Tåler opvaskemaskine
SCF184/64

Specifikationer
Oprindelsesland
• Tyskland

Udviklingsfaser
• Stage: 6-18 måneder

Hvad følger med
• Hygiejnisk beskyttelseshætte, der klikkes på: 1 pcs

Hvad følger med
• Silikonesut: 1 pcs

Funktioner
• Kan steriliseres
• BPA-fri
• Hjælper dig med at trøste dit barn
• Hygiejnisk beskyttelseshætte
• Minimerer trykket mod tandkødet
•

* Bind ikke sutten rundt om barnets hals, da det udgør en fare for 
kvælning.
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