
 

Manuell
brystpumpe

 
Enkel pumping, oppbevaring og
mating

Grunnleggende sett

 

SCF430/13

Komfortabel pumping, uansett hvor du går
Natural Motion-teknologi for rask melkestrømning

Gled deg over den skånsomme komforten til den bærbare manuelle brystpumpen fra Philips Avent. Den har

Natural Motion-teknologi som er inspirert av babyens egne diebevegelser, for en rask utdrivning. Du kan enkelt

justere rytmen og vakuumet. Passer praktisk talt alle smokker.

Enkel å gjøre ren

Enkel å rengjøre og sette sammen

Komfortabelt utdriving

Setter i gang produksjon av melk før mating eller mellom matinger

Pump, oppbevar og mat

Pump uten å lene deg fremover

Velg rytme i takt med melkestrømmen

Bærbar og praktisk

Ideell for mødre som pumper på farten

Enkel, skånsom og effektiv

Myk og tilpasningsdyktig silikonpute med én størrelse

Hjelper deg med å produsere melk raskt



Manuell brystpumpe SCF430/13

Høydepunkter

Natural Motion-teknologi

Den nyskapende silikonflensen, som er

inspirert av babyens unike sugemønster,

stimulerer brystvorten til å hjelpe deg med å

starte melkestrømmen raskt. Dette gir

behagelig og effektiv utdriving.

Tilpasser seg brystvortene

Én størrelse som passer alle. Vi er alle

forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og

tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din.

Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser*

(opptil 30 mm).

Bærbar og enkel å bruke

Brystpumpen er liten og lett, noe som betyr at

den egner seg for oppbevaring og transportert,

slik at du kan pumpe på en enkel og diskré

måte når du farten.

Rask produksjon av melk

En unik, bærbar manuell brystpumpe – ideell

for mødre som trenger å produsere melken

forsiktig når de er borte fra hjemmet, eller før

ammingen.

Kontroll av suging og melkestrøm

Du kan justere pumperytmen og sugingen etter

behov, komfort og melkestrøm.

Sitt komfortabelt

Slapp av og sitt komfortabelt under utdriving.

Takket være designen vår kan du sitte oppreist i

stedet for å lene deg fremover.

Enkel å rengjøre og sette sammen

Pumpen har bare noen få deler, noe som gjør

den enkel å sette sammen og rengjøre.

Pump, oppbevar og mat

Pump direkte inn i oppbevaringskoppen, slik at

du unngår lekkasje eller søl. Når babyen er

sulten, fester du den myke smokken på koppen

før du mater babyen. Ta vare på melken i

kjøleskapet eller fryseren, og velg ønsket

lagringsløsning – poser eller kopper.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

Myk og tilpasningsdyktig pute: Skånsom

stimulering

Følgende er inkludert:

Engangs ammeinnlegg: 2 pcs

Putetrekk: 1 pcs

Expression-sett med håndtak: 1 pcs

Oppbevaringskopper og 1 stk. adapter: 3 pcs

smokk på 0 m+: 1 pcs

 

* Based on: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties,

breastfeeding duration, maternal body mass index, and

breast anatomy: are they related?. Breastfeeding

Medicine, 26 April 2019, ((109 participants, Israel);

(2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple

during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing,

May 1993, (20 participants (Caucasian), USA);

(3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human

breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28

participants, Australia).

* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre

deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til

EU-forskrift 10/2011
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