Manuell bröstpump
med VIA-förvaringssystem
SCF290/12

Pumpa ut mer. Förvara enkelt.
Pumpa ut, förvara och mata i enkla steg.
Med en manuell bröstpump har du fullständig kontroll över sugnivån och pumprytmen. Den unika manuella
Philips Avent-bröstpumpen ger förbättrad eﬀektivitet och kliniska studier visar att den pumpar ut mer mjölk än
sjukhusens elektriska pumpar.
Fördelar och funktioner:
Pumpa och förvara i ett enkelt steg
Kliniskt bevisat
Bevisat eﬀektiv
Patenterad massagekudde
Stimulera och pumpa
Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma
Passar alla Philips Avent-bröstpumpar och -nappar
Använd adapter för att pumpa ut och mata
För säker förvaring och transport
Läckagesäkert system som vrids på

Manuell bröstpump

SCF290/12

Funktioner

Speciﬁkationer

Pumpa och förvara i ett enkelt steg
VIA är ett ﬂexibelt och utrymmesbesparande
förvaringssystem som är utformat för att växa
med ditt barn. Du kan använda samma mugg
till att pumpa ut, förvara och mata ditt barn
med bröstmjölk.
Mjuka massagekuddar
På Philips Avent-bröstpump rör sig
patenterade massagekuddar försiktigt inåt och
utåt och imiterar barnets amningsteknik och är
avsedda att stimulera snabb och naturlig
utdrivning av mjölk.
Läckagesäkert system som vrids på
För säker förvaring och transport

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Speciﬁkationerna kan ändras utan
föregående meddelande. Alla
varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum
2021‑07‑03
Version: 9.3.1

www.philips.com

Adapter för att pumpa ut och mata
Använd adaptern för att pumpa ut och mata
med samma mugg.
Kliniskt bevisat
Kliniska studier visar att den pumpar ut mer
mjölk än sjukhusklassade dubbla elektriska
pumpar*.
Patenterad massagekudde
Med hjälp av vakuum rör sig fem bladformade
plattor försiktigt inåt och utåt när du pumpar
med Philips Avent-bröstpump, vilket liknar
barnets sätt att amma.

Utvecklingsstadier
Stage: 0–6 månader
Ursprungsland
England
Vad medföljer?
Milk storage cup lid: 5 pcs
Milk storage cup adaptor: 2 pcs
Newborn nipple travel pack: 2 pcs
Extra mjuk dinapp för nyfödda: 2 pcs
Spare parts: 1 pcs
Försteriliserad VIA-mugg (180 ml): 5 pcs
Manuell bröstpump: 1 pcs

