Manuell
brystpumpe
Ultra Comfort
Inkluderer Natural-ﬂaske på
4 oz

Bedre komfort, mer melk*
Komfort som er klinisk bevist*
SCF330/71

Når du har det komfortabelt og er avslappet, får du lettere ut melken. Derfor har vi
laget vår hittil mest komfortable brystpumpe: Sitt komfortabelt uten å måtte bøye
deg fremover, og la den myke massasjeputen skånsomt stimulere
melkestrømmen.
Lett å kombinere amming og mating med ﬂaske
Inkluderer vår Natural-ﬂaske og -smokk som gjør at babyen får naturlig tak
Enkel montering, pumping og rengjøring
Få separate deler og intuitiv design
Kompakt og lett design
Klinisk bevist at du ikke trenger å måtte bøye deg fremover*
Avslappende stilling takket være spesielt design
Myk massasjepute med masserende blader
Myk massasjepute stimulerer melkestrømmen forsiktig

Manuell brystpumpe

SCF330/71

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Avslappende stilling

Enkelt på farten

Utviklingstrinn
Trinn: 0–6 måneder
Følgende er inkludert:
Ekstra myk for nyfødte: 1 pcs
Forseglingslokk for oppbevaring av melk:
1 pcs

Brystpumpen har et unik design slik at melken
strømmer direkte fra brystet og opp i ﬂasken,
selv når du sitter oppreist. Dette betyr at du kan
sitte komfortabelt når du pumper. Du trenger
ikke å lene deg fremover for å være sikker på at
all melken havner i ﬂasken. Det å sitte
komfortabelt og føle seg avslappet mens man
pumper, gjør at melken strømmer lettere.

Brystpumpen er liten og lett, som betyr at den
er enkel å oppbevare og transportere og gjør
det mer diskré å pumpe på farten.
Enkel montering, pumping og rengjøring

Materiale
Flaske: Polypropylen
Smokk: Silikon
Utforming
Brystpumpedesign: Kompakt design
Flaskedesign: Ergonomisk form, Vid hals
Følgende er inkludert:
Brystpumpe med håndtak: 1 pcs
Natural-ﬂaske 4 oz: 1 pcs
Reisedeksel: 1 pcs

Myk massasjepute

Få separate deler og intuitiv design. Pump
melk til babyen din når som helst på en enkel
måte.
Inkluderer Natural-ﬂasken vår
Vår massasjepute har en myk, ﬂøyelsaktig
struktur som føles varm mot huden for
behagelig og skånsom stimulering av
melkestrømmen. Massasjeputen er utformet for
å etterligne måten babyen dier på for å bidra til
å stimulere brystet på en skånsom måte.

Brukervennlighet
Bruke brystpumpen: Enkel rengjøring,
Fullstendig kompatibel serie, Lett å sette
sammen
Funksjoner
Du trenger ikke å lene deg fremover: Sitt i en
komfortabel stilling
Myk massasjepute: Skånsom stimulering
Følgende er inkludert:
Standard massasjepute: Én del (19,5 mm, en
større pute er tilgjengelig og selges separat)
Engangs ammeinnlegg: 12 pcs

Den brede, brystformede smokken gir naturlig
tak på samme måte som et bryst, og gjør det
dermed enkelt for babyen å få mat fra både
bryst og ﬂaske.
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* Mer melk: Uavhengig forskning har vist at det kan være
en sammenheng mellom stressnivåer og
melkeproduksjon. Se mer på www.philips.com/AVENT
* I en test som ble utført på 110 mødre i USA,
Storbritannia, Kina og Russland i mars 2016, gav mødre
en gjennomsnittsscore på 8,6/10 for Philips Avents
komfort.

