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Bedre komfort, mer melk, enkel å ha med på farten*

Manuell brystpumpe med massasjepute

Sitt komfortabelt uten å måtte lene deg fremover, og la den myke massasjeputen stimulere utdrivningen. Avent

manuell brystpumpe består av få deler og er enkel å sette sammen, bruke og rengjøre. Siden den er lett og

kompakt, kan du også enkelt pumpe melk når du er på farten.

Sitt mer komfortabelt uten å måtte lene deg fremover

Mer komfortabel pumpestilling på grunn av unik design

Stimulerer skånsomt utdrivningen og melkestrømmen

Myk massasjepute som gir en varm følelse

Andre fordeler

Lett å sette sammen. Enkel visuell sammensetning av delene

Enkel rengjøring fordi det er få deler

Enkel manuell bruk

Kompatibel med andre Philips Avent-mateprodukter

Pump, oppbevar og mat i ett

Inneholder tre allsidige oppbevaringskopper for brystmelk

Enkel å bruke, oppbevare og transportere

Kompakt og lett design
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Høydepunkter

Mer komfortabel stilling

Brystpumpen har en unik design slik at melken

strømmer direkte fra brystet og opp i flasken,

selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du

kan sitte mer komfortabelt når du pumper. Du

trenger ikke å lene deg fremover for å være

sikker på at all melken havner i flasken. Det å

sitte komfortabelt og føle seg avslappet mens

man pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Myk massasjepute

Vår massasjepute har en ny myk, fløyelsaktig

struktur som føles varm mot huden for

behagelig og skånsom stimulering av

melkestrømmen. Puten er utformet for

skånsomt å etterligne måten babyen dier på

for å bidra til å stimulere nedfallet.

Pump, oppbevar og mat i ett

Bruk de samme koppene når du pumper,

oppbevarer og gir brystmelk til babyen. Perfekt

for oppbevaring i kjøleskapet eller fryseren

Kompakt design

Brystpumpen har en kompakt design, som gjør

den enkel å plassere. Det ergonomisk formede

håndtaket gir et komfortabelt grep og full

kontroll mens du pumper melk. Det at den er

liten og lett, betyr at den er enkel å oppbevare

og transportere, slik at du kan pumpe på en

mer diskré måte når du er på farten.

Lett å sette sammen

Enkel visuell sammensetning av delene

innebærer intuitiv montering.

Fullstendig kompatibel serie

Denne brystpumpen kan brukes i kombinasjon

med andre produkter i Philips Avent-serien,

blant annet Classic-flaskene og beholderne for

oppbevaring av melk. Philips Avent har også et

stort utvalg av tilbehør for amming, som hjelper

deg med å amme lenger og gir deg bedre

komfort.

Enkel rengjøring

Rengjøring er enkelt fordi det er få deler. Alle

delene kan vaskes i oppvaskmaskin.

Enkel manuell bruk

Den manuelle brystpumpen er ideell hvis du

skal pumpe melk fra tid til annen og ønsker

noe som kompakt. Betjenes enkelt med én

hånd.
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Spesifikasjoner

Utforming

Brystpumpedesign: Kompakt design

Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals

Materiale

Smokk: BPA-fri*, Silikon

Oppbevaringskopp for brystmelk: BPA-fri*,

Polypropylen

Brystpumpe: BPA-fri* (kun matkontaktdeler)

Følgende er inkludert:

Ekstra myk for nyfødte: 1 deler

Brystpumpe med håndtak: 1 deler

Milk storage cup adaptor: 1 deler

Massasjepute i standard størrelse: 1 deler

Prøvepakker med ammeinnlegg: 1 pakke

(2 stk.)

Oppbevaringskopper for brystmelk: 3 deler

Brukervennlighet

Bruke brystpumpen: Lett å sette sammen,

Enkel rengjøring, Fullstendig kompatibel serie

Funksjoner

Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en

komfortabel stilling

Myk massasjepute: Skånsom stimulering

Inkluderer oppbevaringskopper for brystmelk:

Pump, oppbevar og mat i ett

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre

deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til

EU-forskrift 10/2011
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