Mikrovågspåsar för
sterilisering
Sterilisera när du är på språng
Dödar 99,9 % av skadliga
bakterier
Lättanvänd
Fem påsar för 100 cykler
SCF297/05

Sterilisera när du är på språng
Enkel och snabb sterilisering var som helst, när som helst
Philips Avent-påsar för ångsterilisering i mikrovågsugn är ett snabbt, enkelt och eﬀektivt sätt att säkerställa att du
alltid har sterila nappﬂaskor och produkter, oavsett var du är. Flaskorna kan steriliseras i påsarna i
mikrovågsugnen på bara 90 sekunder.
Enkel att använda och hantera
Kryssruta för att anteckna påsanvändning
Zon för säker hantering gör det säkert att plocka ut påsen ur mikrovågsugnen
Snabb och eﬀektiv sterilisering i mikrovågsugn
Dödar 99,9 %** av bakterierna
Ångsterilisering i mikro, klart på bara 90 sekunder
Fem återanvändbara påsar med upp till 100 användningar per förp.
Upp till 100 ångsteriliseringar i mikron per förpackning

Mikrovågspåsar för sterilisering
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Funktioner

Speciﬁkationer

Steriliserar på bara 90 sekunder

Zon för säker hantering

Utvecklingsstadier
Stadie: 0–6 månader
Ursprungsland
Tillverkad i: Kina

Alla återanvändbara mikrovågspåsar för
ångsterilisering kan användas för att sterilisera
ﬂaskor, bröstpumpar och andra produkter för
barn på bara 90 sekunder*

Varje påse har en zon för säker hantering. Det
är ett markerat område på påsen som visar var
det är säkert att ta i påsen direkt från
mikrovågsugnen.

Dödar 99,9 % av bakterier
Alla mikrovågspåsar för ångsterilisering har
bevisats döda 99,9 %** av alla bakterier.

Upp till 100 användningar per förpackning

Vikt och mått
Kapacitet för påse: Sterilisera upp till 3 ﬂaskor
eller 1 bröstpump per gång
F-låda, mått: 215 x 125 mm
Dimension för påse: 278 mm x 210 mm
Material
Påsmaterial: infoPET12, CPP60
Vad medföljer?
Mikrovågspåse för ångsterilisering: Fem
påsar

Kryssruta

På varje påse ﬁnns en kryssruta. Genom att
kryssa i rutan kan du snabbt och enkelt hålla
reda på hur många gånger varje påse har
använts.
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Varje förpackning med mikrovågspåsar för
ångsterilisering innehåller fem påsar, och varje
påse kan användas upp till 20 gånger. Det
innebär att du kan sterilisera nappﬂaskor,
bröstpumpar och andra tillbehör upp till 100
gånger med bara en förpackning.
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* Vid ett wattal för mikrovågsugnen på > 1 100 W
* * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae,
Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria
monocytogenes. Testresultaten tillhandahålls av ett
oberoende testlaboratorium.

