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Manuell
brystpumpe

 
Inkluderer flaske på 4 oz

 
SCF310/20

Utformet for komfort
Brystpumpe med massasjeputer for optimal komfort

Hvis du er stresset eller har det travelt, kan det være vanskelig å pumpe ut melk, og det kan også påvirke hvor

mye melk du produserer. Philips Avent-brystpumpen SCF310/20 er utformet med sikte på å gjøre det mer

komfortabelt for deg når du pumper.

Utformet for komfort
Patentert, myk massasjepute med fem blader

Effektiviteten er klinisk bevist
Resultater som er klinisk bevist*

Andre flotte funksjoner
Unikt system for enkel oppbevaring av melk

Enkel manuell bruk



Manuell brystpumpe SCF310/20

Høydepunkter Spesifikasjoner
Resultater som er klinisk bevist*
Det skånsomme vakuumet til Philips Avent-

brystpumpen etterligner babyens naturlige

sugebevegelser og pumper mer melk enn en

dobbel, elektrisk doseringspumpe på

sykehuset*

Patentert, myk massasjepute

En komfortabel og aktiv massasjepute som

skal bidra til å stimulere til naturlig melkestrøm

Et unikt oppbevaringssystem for melken

Gjør livet enklere ved å pumpe direkte inn i en

av de mange Philips Avent-tåteflaskene og

oppbevaringsbeholderne for brystmelk til

kjøleskap og fryser

Enkel manuell bruk
Den manuelle brystpumpen er ideell hvis du

skal pumpe melk fra tid til annen og ønsker

noe som kompakt. Betjenes enkelt med én

hånd.

 

Utviklingstrinn
Trinn: Graviditet, 0–6 måneder

Følgende er inkludert:
Ekstra myk for nyfødte: 1 pcs

Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs

Forseglingslokk for oppbevaring av melk:

1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Spare parts: 2 pcs

Manuell brystpumpe: 1 pcs

Materiale
BPA-fri*

Opprinnelsesland for Kina
Kina

Opprinnelsesland globalt
England

* Klinisk bevist å pumpe melk raskere enn en dobbel,

elektrisk doseringspumpe på sykehuset i løpet av 20

minutter når den brukes til regelmessig pumping på

mødre som føder for tidlig.
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