
 

 

Philips AVENT
Manuálna odsávačka mlieka

SCF300/20
Odsávajte viac. Rýchlo.
Inšpirované prírodou
Jedinečná manuálna odsávačka mlieka Philips AVENT bez obsahu BPA vám zaručí vyššiu 

účinnosť a bolo klinicky dokázané, že dokáže odsať viac mlieka ako dvojitá nemocničná 
elektrická odsávačka*.

Klinicky overená účinnosť
• Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Stimulácia a odsávanie
• Jemný podtlak napodobňuje dojčenie dieťaťa pre získanie plynulého prúdu mlieka
• Jemné masážne výstelky spúšťajú prirodzené uvoľnenie, ako pri dieťati

Flexibilná a prenosná
• Jednoduchá montáž a používanie

Výhody a vlastnosti:
• Klinicky overené



 Patentovaný vankúšik Let-down 
Massage

Päť mäkkých masážnych lupienkov sa pri pumpovaní 
jemne prehýba dnu a von a pomocou podtlaku 
imituje kojenie dieťaťa.

Jemný ťah podtlaku
Jemný ťah podtlaku napodobňuje dojčenie dieťaťa 
kvôli vytvoreniu stabilného prúdu mlieka, ktorý 
vyžaduje menej pumpovania.

Jemné masážne výstelky

Patentované masážne výstelky sa ohýbajú dnu a von, 
čím kopírujú proces dojčenia dieťaťa a stimulujú 
rýchle a prirodzené uvoľnenie mlieka.

Jednoduchá montáž a používanie

Tichá a prenosná.

Klinicky overené

Klinicky overené na odsávanie väčšieho množstva 
mlieka ako nemocničná dvojitá elektrická odsávačka 
mlieka*.
SCF300/20

Technické údaje
Krajina pôvodu
• Anglicko

Čo je súčasťou balenia
• Cestovné balenie cumlíkov pre novorodenca: 1 ks
• Stojan na fľaše/kryt lievika: 1 ks
• Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce): 1 ks
• Extra mäkká prietoková bradavka pre 

novorodenca: 1 ks
• Manuálna odsávačka mlieka: 1 ks
• Tesniace viečko: 1 ks

Vývojové stupne
• Stupne: 0 – 6 mesiacov
•

* Klinicky overené rýchlejšie odsávanie objemu mlieka za 20-minútový 
časový interval v porovnaní s dvojitou nemocničnou odsávačkou 
mlieka, pri použití na sekvenčné odsávanie u matiek s predčasne 
narodenými deťmi.
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