
 

Velika masažna
blazinica

 
Za vse udobne prsne črpalke

 

SCF167/01

Prava velikost, popolno udobje
Prsna črpalka s širšim lijakom

Mehka masažna blazinica ima širši lijak, ki je zasnovan posebej za matere z večjimi

bradavicami. Uporabljate jo lahko s prsnimi črpalkami Philips Avent Comfort. S

pomočjo spodnjih slik presodite, ali potrebujete večjo blazinico za prsno črpalko.

Udobno črpanje

Širši lijak za udobno prileganje

Primerno za vse prsne črpalke serije Natural

Preverite prileganje za optimalno udobje

Pravilno prileganje: bradavica je udobno nameščena v lijak blazinice

Izberite večjo blazinico: bradavica se dotika sten lijaka



Velika masažna blazinica SCF167/01

Značilnosti Specifikacije

Velika blazinica za prsno črpalko

Preverite, ali potrebujete veliko blazinico za

prsno črpalko. To storite tako, da preverite, ali

lahko bradavico udobno namestite v lijak

blazinice. Če se bradavica dotika ali drgne ob

stene lijaka blazinice, izberite veliko blazinico

za prsno črpalko, da zagotovite udobnejše

iztiskanje mleka.

Pravilno prileganje

Če je bradavica udobno nameščena v lijak

blazinice, uporabljate masažno blazinico prave

velikosti.

Premajhna blazinica

Če se bradavica dotika ali drgne ob stene

lijaka blazinice, izberite veliko blazinico za

prsno črpalko, da zagotovite udobnejše

iztiskanje mleka.

Primerno za vse prsne črpalke Natural

Velika mehka masažna blazinica je združljiva z

vsemi prsnimi črpalkami Philips Avent Comfort

iz serije Natural.

Država porekla

Angliji

Material

Brez bisfenola A*

Kaj vsebuje

Velika blazinica: 1 kosa

Blazinica

Material: Silikon, Brez bisfenola A*

Združljivost

Združljivo s serijo Natural

Enostavna uporaba

Blazinica: Enostavno čiščenje, Primerno za

pranje v pomivalnem stroju

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev

Funkcije

Mehka masažna blazinica: Nežno

spodbujanje

Zamenljiv del

Združljive vrste izdelkov:: SCF330

Združljive vrste izdelkov:: SCF332

Združljive vrste izdelkov:: SCF334

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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