Rankinis pientraukis
Paprastas nutraukimas ir
matinimas
Standartinis rinkinys
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Ypatybės
Natūralaus judėjimo technologija

Nešiojamas ir lengvai naudojamas

Sėdėkite patogiai

Pažangus silikono kaušelis, kurio kūrimą
įkvėpė unikalus kūdikio maitinimo procesas,
stimuliuoja spenelį, kad lengviau ir greičiau
pradėtumėte pieno traukimą. Patogiam ir
efektyviam pieno nutraukimui.

Pientraukis yra mažas ir lengvas, tad jį lengva
laikyti, transportuoti ir naudoti keliaujant,
neatkreipiant į save dėmesio.

Atsipalaiduokite ir patogiai įsitaisykite – mūsų
konstrukcija suteiks galimybę sėdėti tiesiai ir
nereikės pasilenkti į priekį.

Greitas pieno ištraukimas

Lengvai valomas ir paruošiamas

Unikalus nešiojamas rankinis pientraukis –
tobulai tinka mamoms, kurioms reikia švelniai
ištraukti pieną, kai nėra namie arba prieš
maitinant krūtimi.

Kadangi yra nedaug dalių, mūsų naują
pientraukį lengva surinkti ir išvalyti.

Prisitaiko prie spenelių

Vienas dydis tinka visoms. Kadangi mes visos
esame skirtingų formų ir dydžių, silikoninė
pagalvėlė lengvai lankstosi ir prisitaiko prie
unikalios anatomijos. Ji tinka 99,98 %
spenelių dydžių* (iki 30 mm).

Ištraukite ir maitinkite

Siurbimo ir srauto valdymas

Laisvai reguliuokite ištraukimo ritmą ir siurbimą
pagal savo poreikius, patogumą ir pieno srautą.

Norėdami maitinti ištrauktu pienu, tiesiog
pritvirtinkite minkštą čiulptuką prie buteliuko
talpos. Norėdami laikyti pieną vėlesniam
maitinimui, uždarykite buteliuką specialiu
dangteliu.
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Speciﬁkacijos
Funkcijos
Minkšta ir pritaikoma pagalvėlė: Švelnus
stimuliavimas

Kas pridedama
4 unc. buteliukas su nuo 0 mėn.+ tinkančiu
čiulptuku: 1 pcs
Vienkartiniai krūtų įklotai: 2 pcs
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Sandarinimo diskas: 1 pcs
Pagalvėlės dangtis: 1 pcs
Ištraukimo rinkinys su rankena: 1 pcs

* Šaltinis: (1) Mangel et al. Žindymo sunkumai, žindymo
trukmė, motinos kūno masės indeksas ir krūties
anatomija: ar tai susiję? Žindymo medicina, 2019 m.
balandžio 26 d., (109 dalyviai, Izraelis); (2) Ziemer et al.
Odos pokyčiai ir spenelio skausmas 1-ąją laktacijos
savaitę.
* Akušerijos, ginekologijos ir naujagimių slaugos
žurnalas, 1993 m. gegužė, (20 dalyvių iš Kaukazo šalių,
JAV); (3) Ramsay et al. Žmogaus krūties anatomija
laktacijos metu, charakterizuojama ultragarsiniais
vaizdais, 2005 m., (28 dalyviai, Australija).
* Pientraukis be BPA: taikoma tik buteliukui ir kitoms
dalims, kurios kontaktuoja su motinos pienu. Laikantis
ES reglamento 10/2011

