Manuell bröstpump
med ﬂaska
Enkel användning på resan
Bröstpump med mjuk
massagekudde
Innehåller ﬂaska och dinapp

Bekvämare och ger mer mjölk, enkel att ta med*
Manuell bröstpump med massagekudde
SCF330/20

Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde
försiktigt stimulerar mjölkﬂödet. Den manuella Avent-bröstpumpen har få delar, är
enkel att montera ihop, använda och rengöra. Den är lätt och kompakt, vilket gör
det enkelt att pumpa när du är på språng.
Lätt att kombinera amning med matning i nappﬂaska
Naturligt bra grepp med medföljande Natural-ﬂaska och -dinapp
Enkel att sätta samman, pumpa med och rengöra
Få separata delar och en intuitiv design
Kompakt och lätt design
Mindre framåtlutning, det är kliniskt dokumenterat*
Avslappnad ställning, tack vare dess speciella design
Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor
Mjuk massagekudde stimulerar varsamt mjölkﬂödet

Manuell bröstpump med ﬂaska

SCF330/20

Funktioner

Speciﬁkationer

Avslappnad ställning
Bröstpumpen har en unik design som gör att
mjölken ﬂödar direkt från bröstet in i ﬂaskan,
t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du
kan sitta bekvämare under pumpning: du
behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska
hamna i ﬂaskan. När du sitter bekvämt och är
avslappnad under pumpning ﬂödar mjölken
lättare.
Mjuk massagekudde
Vår massagekudde har en mjuk struktur som
ger huden en varm känsla och som på ett
bekvämt och skonsamt sätt stimulerar
mjölkﬂödet. Kudden är utformad för att
efterlikna barnets amningsmönster som
varsamt stimulerar mjölkﬂödet.

Enkel att ta med
Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den
enkel att förvara och transportera, så att du kan
pumpa diskret även när du inte är hemma.
Enkel att sätta ihop, pumpa med och rengöra
Få separata delar och en intuitiv design. Enkelt
att pumpa mjölk till barnet, när du vill.
Vår Natural-ﬂaska medföljer
Den breda, bröstvårtsformade nappen
uppmuntrar till ett naturligt grepp och
underlättar övergången från bröst till
nappﬂaska för spädbarnet.

Utvecklingsstadier
Stadie: 0–6 månader
Vad medföljer?
Extra soft newborn ﬂow nipple: 1 pcs
Sealing disc for milk storage: 1 pcs
Material
Flaskmata: BPA-fri*, Polypropylen
Napp: BPA-fri*, Silikon
Bröstpump: BPA-fri* (endast delar som
kommer i kontakt med livsmedel)
Design
Bröstpumpsdesign: Kompakt design
Flaskans design: Ergonomisk form, Vid hals
Vad medföljer?
Bröstpumpenhet med handtag: 1 pcs
Natural-ﬂaska 125 ml: 1 pcs
Reseskydd: 1 pcs
Amningskupor, provförpackningar: 1-pack (2
st)
Lättanvänd
Användning av bröstpumpen: Enkel rengöring,
Fullständigt kompatibelt utbud, Enkel
montering
Funktioner
Du behöver inte luta dig framåt: Sitt bekvämt
Mjuk massagekudde: Skonsam stimulering
Vad medföljer?
Standardmassagekudde: 1 st (19,5 mm, en
kudde i större storlek säljs separat)
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* Kliniskt dokumenterad komfort: Tester utförda på 110
mammor uppvisade en signiﬁkant preferens för Philips
Avent jämfört med en ledande konkurrent
* Bekvämare: 73 % av 73 ammande mödrar i
Storbritannien ansåg att den här pumpen var mer
bekväm än deras egen pump (vanliga varumärken).
* Oberoende forskning visar att det ﬁnns ett samband
mellan stressnivå och mjölkproduktion. Se
www.philips.com/avent
* BPA-fri bröstpump: Gäller endast ﬂaskan och andra
delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet
med EU-förordning 10/2011

