Manuell bröstpump
Pumpa och mata enkelt
Standarduppsättning

SCF430/10

Bekväm pumpning, var du än är
Natural Motion-teknik för snabbt mjölkﬂöde
Upplev den skonsamma komforten hos Philips AVENT bärbara manuella bröstpump. Med Natural Motionteknik, som inspirerats av barnets egen sugteknik, för snabbt ﬂöde. Du kan enkelt justera rytm och vakuum.
Passar praktiskt taget alla bröstvårtor.
Enkel att rengöra
Enkel att rengöra och montera
Bekväm pumpning
Pumpa och mata
Stimulerar enkelt mjölkutsöndring före eller mellan matningar
Pumpa utan att luta dig framåt
Välj din rytm och följ mjölkﬂödet
Bärbar och bekväm
Perfekt för mammor som pumpar utanför hemmet
Enkel, skonsam och eﬀektiv
Mjuk och adaptiv silikonkudde i en storlek
Hjälper dig att snabbt pumpa ut mjölk
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Funktioner
Natural Motion-teknik

Bärbar och lättanvänd

Sitt bekvämt

Den innovativa silikonkanten, som är inspirerad
av barnets unika sugteknik, stimulerar
bröstvårtan så att mjölkﬂödet startar snabbt. För
bekväm och eﬀektiv pumpning.

Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den
enkel att förvara och transportera, så att du kan
pumpa enkelt och diskret även när du inte är
hemma.

Slappna av och sitt bekvämt medan du pumpar
– tack vare vår design som gör att du kan sitta
upprätt i stället för att behöva luta dig framåt.

Anpassar sig efter bröstvårtan

Snabb mjölkutsöndring

En storlek passar alla. Vi har alla olika storlekar
och former och därför kan silikonkudden
varsamt böjas och anpassas till din kropp. Den
passar 99,98 % av alla bröstvårtor* (upp till
30 mm).

En unik bärbar manuell bröstpump – perfekt för
mammor som varsamt behöver pumpa ut mjölk
när de inte är hemma eller innan de ammar.

Enkel att rengöra och montera

Eftersom det bara ﬁnns några få delar är vår
nya pump enkel att montera och rengöra.
Pumpa och mata

Sug- och ﬂödeskontroll

Justera pumprytmen och sugtekniken efter dina
behov, din komfort och ditt mjölkﬂöde.

Om du vill mata med din pumpade mjölk fäster
du bara den mjuka nappen på ﬂaskan. Om du
vill förvara mjölken för matning senare stänger
du ﬂaskan med förslutningslocket.
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Speciﬁkationer
Funktioner
Mjuk och adaptiv kudde: Skonsam stimulering

Vad medföljer?
125 ml ﬂaska med napp för 0 m+: 1 pcs
Amningskupor för engångsbruk: 2 pcs
Förslutningslock: 1 pcs
Kuddfodral: 1 pcs
Pumpningssats med handtag: 1 pcs

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Publiceringsdatum
2021‑12‑21
Version: 4.4.1

Speciﬁkationerna kan ändras utan
föregående meddelande. Alla
varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.

EAN: 08 71010 39439 69

www.philips.com

* Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding diﬃculties,
breastfeeding duration, maternal body mass index, and
breast anatomy: are they related?. Breastfeeding
Medicine, 26 april 2019, (109 deltagare, Israel);
(2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple
during the 1st week of lactation.
* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing,
maj 1993, (20 deltagare (kaukakiska), USA); (3)Ramsay
et al. Anatomy of the lactating human breast redeﬁned
with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare,
Australien).
* BPA-fri bröstpump: Gäller endast ﬂaskan och andra
delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet
med EU-förordning 10/2011

