
Manuell bröstpump

 
125 ml-flaska medföljer

 
SCF310/20

Utformad för komfort
Bröstpump med massagekuddar för optimal komfort

Om du är stressad eller har bråttom kan det vara svårare för mjölken att frigöras,

och det kan påverka din tillgång på mjölk. Vår Philips Avent bröstpump SCF310/20

har utformats för att öka bekvämligheten för dig när du pumpar.

Utformad för komfort

Patenterad mjuk bladformad massagekudde med fem blad

Bevisat effektiv

Kliniskt bevisade resultat*

Övriga fantastiska funktioner

Enkel manuell användning

Unikt system för enkel lagring av mjölk



Manuell bröstpump SCF310/20

Funktioner Specifikationer

Kliniskt bevisade resultat*

Den skonsamma vakuumfunktionen hos

Philips Avent-bröstpump härmar barnets

naturliga sug, och ger mer mjölk än en dubbel

elektrisk pump för sjukhusbruk*

Patenterad mjuk massagekudde

Unik aktiv massagekudde som efterliknar

barnets sätt att amma

Unikt system för lagring av bröstmjölk

Underlätta livet genom att pumpa direkt i

någon av vårt stora urval av flaskor eller

förvaringskärl i Philips Avent-serien för

bröstmjölk för kyl eller frys

Enkel manuell användning

Den manuella bröstpumpen är perfekt om du

pumpar mjölk då och då och vill ha en

kompakt och smidig lösning. Den är enkel att

använda med en hand.

 

Utvecklingsstadier

Stadie: Graviditet, 0–6 månader

Vad medföljer?

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Spare parts: 2 pcs

Manuell bröstpump: 1 pcs

Material

BPA-fri*

Vad som ingår

Förvaringsflaska för bröstmjölk (125 ml): 1 pcs

Ursprungsland för Kina

Kina

Ursprungsland, globalt

England

* Kliniskt bevisat – pumpar mer mjölk under 20 minuter

än en sjukhusklassad bröstpump – vid användning för

sekventiell pumpning för mödrar till för tidigt födda

barn.
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