
 

Dvojitá elektrická odsávačka
mateřského mléka

 
Odsávejte více mléka za kratší
dobu

Obsahuje měkkou masážní
vložku

Cestovní taška a 2 lahve

 

SCF334/31 Více pohodlí a více mléka za kratší dobu*
Dvojitá elektrická odsávačka mléka s masážní vložkou

Mimořádně pohodlná dvojitá odsávačka mléka je ideální, pokud nemáte času

nazbyt. Zkraťte dobu odsávání a pohodlně seďte s měkkou masážní vložkou, která

jemně stimuluje tok mléka. Odsávačka nevydává hluk a její nastavení, uzpůsobení,

používání i čištění je snadné.

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění

Pouze několik oddělených částí a intuitivní provedení

Uzavřený systém, navržený pro hygienické odsávání

Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přisátí

Tichá odsávačka pro diskrétní odsávání kdykoli

Umožňuje tiché odsávání

1 stimulační režim a 3 nastavení pro odsávání

Vyberte si nastavení, které je pro váš účinné a pohodlné

Jemně stimuluje tok mléka

Měkká masážní podložka s masážními prvky

Více mléka za kratší dobu s dvojitým odsáváním

Nemusíte se předklánět

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnou polohu při odsávání



Dvojitá elektrická odsávačka mateřského mléka SCF334/31

Přednosti

Relaxační poloha při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný

design, mléko proudí z prsu přímo do lahve

nebo zásobníku, i když sedíte rovně. Můžete

tedy při odsávání sedět pohodlně: nemusíte se

předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve.

Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání

napomáhá snadnému toku mléka.

Možnost výběru z jednoduchých nastavení

Po zapnutí začne odsávačka automaticky

jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté

lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám

rychlost odsávání vyhovovala.

Měkká masážní vložka

Masážní vložka má sametově měkkou

strukturu, která hřejivě působí na pokožku

a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku

mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je

navržena tak, aby napodobovala sání dítěte

a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Více mléka za kratší dobu

Zkrácení doby odsávání díky dvojitému

odsávání v porovnání s jednoduchým

odsáváním.

Bez rozlití mléka do hadiček

Bez rozlití mléka do hadiček.

Jednoduché nastavení, odsávání a čištění

Nízký počet samostatných částí a intuitivní

design. Kdykoli snadno odsajte mléko pro své

miminko.

Balení obsahuje lahev Natural

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí

podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu

dítěti přechody mezi kojením a krmením

z lahve.

Tichá odávačka

Navrženo pro diskrétní odsávání kdykoli
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Specifikace

Stupně vývoje

Stage: 0–6 měsíců

Země původu

England: Ano

Materiál

Bottle: Bez BPA*, Polypropylen

Nipple: Bez BPA*, Silikon

Odsávačka mateřského mléka: Bez BPA* (platí

pouze pro části, které přicházejí do styku se

stravou)

Co je součástí

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Design

Design odsávačky mateřského mléka:

Kompaktní provedení

Bottle design: Ergonomický tvar, Široké hrdlo

Co je součástí

Lahev Natural 125 ml: 2 pcs

Tělo odsávačky: 2 pcs

Základní jednotka včetně hadičky: 1 pcs

Cestovní pouzdro: 2 pcs

Balení vzorků prsních vložek: 1 balení (2 ks)

Snadné použití

Breast pump use: Snadné čištění, Plně

kompatibilní řada, Intuitivní sestavení

Funkce

Žádné předklánění: Sezení v pohodlné poloze

Měkká masážní vložka: Jemná stimulace

Settings: 1 stimulační režim, 3 různá nastavení

Co je součástí

Travel bag: 1 pcs

Vložka standardní velikosti (19,5 mm): 2 ks

(vložka větší velikosti je dostupná k zakoupení

samostatně)

 

* 83 % kojících matek souhlasí s tím, že dvojitá elektrické

odsávačka Philips Avent Comfort se používá pohodlně –

nezávislý test domácího použití mez 81 maminkami

v USA, srpen 2012.

* Více mléka: Nezávislý průzkum ukázal, že může

existovat spojení mezi vyšší úrovní pohodlí a větší

tvorbou mléka. Viz www.philips.com/AVENT

* Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze

s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu

s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011
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