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Jednodielna silikónová
konštrukcia

0 – 6 m

Bez obsahu BPA

2 ks

 

SCF099/22

Pohodlne dosadne na prirodzené krivky tváre
bábätka

Flexibilný silikón vhodný na medicínske použitie

Cumlík Philips Avent Soothie je navrhnutý tak, aby sa prispôsobil krivkám tváre

bábätka. Jeho zaoblený kotúč v tvare srdca nebude narážať do nošteka. Cumlík

Soothie je vyrobený zo silikónu na lekárske použitie a distribuovaný

v nemocniciach po celej Európe*

Pohodlná konštrukcia
Sleduje krivky tváre vášho dieťaťa pre väčšie pohodlie

Jednodielna konštrukcia, vyrobené zo 100 % silikónu na zdravotnícke účely

Jednoduché čistenie
Konštrukcia zabraňuje zachyteniu vody v cumlíku

Sterilizujte a odkladajte v jednom praktickom puzdre

Používaný odborným lekárskym personálom
Distribuovaný v nemocniciach po celej Európe*

Symetricky tvarovaný cumlík
Ortodontický cumlík

Riešenie, ktoré stimuluje pocit držania prsta
Jedinečná konštrukcia pomáha vytvárať puto s bábätkom.
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Hlavné prvky
Pohodlná konštrukcia

Špeciálny zakrivený štít v tvare srdca je

navrhnutý tak, aby sledoval prirodzené krivky

tváre vášho dieťaťa, a poskytoval tak

maximálne pohodlie bez toho, aby narážal do

jeho malého nošteka.

100 % silikón na zdravotnícke účely

Cumlík má trvanlivú jednodielnu konštrukciu a

celý je vyrobený z flexibilného lekárskeho

silikónu. Náš tím odborníkov ho špeciálne

vytvoril pre vášho novorodenca vo veku 0 – 6

mesiacov

Používané v nemocniciach

Sortiment cumlíkov Philips Avent Soothie sa

distribuuje do nemocníc v celej Európe.

Spoliehajú sa naň lekári aj sestry pri

upokojovaní novorodencov.

Ortodontický cumlík

Cumlík podporuje prirodzený vývoj ústnej

dutiny vášho dieťaťa. Jeho ortodontický

symetrický tvar rešpektuje podnebie, zuby

a ďasná vášho dieťaťa.

Riešenie, ktoré stimuluje pocit držania prsta

Je jedinečne navrhnutý tak, aby ste do cumlíka

mohli vložiť prst. To vám umožní vytvoriť ešte

silnejšie puto s dieťaťom tým, že mu pomôžete

cmúľať.

Jednoduché čistenie

Vďaka konštrukcii umožňujúcej držanie prsta sa

v cumlíku nezachytávajú kvapky vody.

Jednoduché čistenie a sterilizácia

Vedeli ste, že cestovné puzdro Soothie sa dá

použiť aj ako sterilizátor? Pridajte trochu vody

a vložte do mikrovlnnej rúry, aby ste zvýšili

hygienu*.
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Technické údaje
Čo je súčasťou balenia
Cumlík: 2 pcs

Funkcie
Možnosť sterilizácie: Yes

Vlastnosti
Hygienické

Bez obsahu BPA

Pomáha upokojiť dieťa: Yes

Hygiena
Možnosť sterilizácie

Cumlík možno sterilizovať

Bezpečnosť
Bez obsahu BPA

 

* Všetky naše cumlíky majú rovnaký tvar, jednodielnu

konštrukciu a materiál a sú dodávané s rôznymi tvarmi

štítov vrátane tých, ktoré sú distribuované do nemocníc

po celej Európe.

* Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po

štyroch týždňoch používania.
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