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Hitaan virtauksen tutti

 

SCF683/27

Hyvää syöttämistä ja hyviä unia
Rauhoittaa vauvaa erityisesti yöllä**

Itkuisuus on lasten tavallisin levottomuuden oire. Philips AVENT Advanced Classic

-pullo vähentää huomattavasti koliikkia*** ja itkuisuutta. Varsinkin yöllinen

itkeskely vähenee.**

Miellyttävämpi ruokinta vauvan omaan tahtiin

Helppo ote tutin ainutlaatuisesta venttiilistä

Vähentää itkuisuutta ja epämukavuutta

Kliinisissä tutkimuksissa todistettu vähentävän itkuisuutta

Ilma kulkeutuu pulloon eikä vauvan vatsaan

Ainutlaatuinen koliikkia ehkäisevä järjestelmä

Helppo tarttua kiinni ja pidellä joka suunnasta

Tukeva ote ergonominen muotoilun ansiosta

Muita etuja

Yhteensopiva muiden Philips AVENT -tuotteiden kanssa

Pullo ei sisällä BPA:ta*

Helppo käyttää ja puhdistaa, kokoaminen on yksinkertaista

Valikoimassa on tutteja eri virtausnopeuksilla

Käytä aina sovitinrengasta



Tuttipullo SCF683/27

Kohokohdat

Helppo ote

Tutin ainutlaatuinen venttiili mukautuu vauvasi

ruokintarytmiin. Ruokinta on miellyttävää, sillä

maito virtaa vauvasi valitsemalla tahdilla.

Vähentää itkuisuutta huomattavasti

Uni ja ravinto ovat elintärkeitä vauvasi

hyvinvoinnille. Kliinisessä

satunnaistutkimuksessa selvitettiin,

vaikuttaako tuttipullon muotoilu vauvan

käyttäytymiseen. Philips AVENT Classic -

tuttipullon osoitettiin vähentävän itkuisuutta

noin 28 minuuttia päivässä verrattuna

vertailupulloon (46 min vs. 74 min, p=0,05).

Näin kävi varsinkin yöaikaan.**

Ergonominen muotoilu

Ainutlaatuisen muotonsa ansiosta tuttipullosta

saa hyvän otteen joka suunnasta myös vauvan

pienillä käsillä.

Ainutlaatuinen koliikkia ehkäisevä venttiili

Vauvan syödessä tutin ainutlaatuinen venttiili

päästää ilmaa pulloon, ei vauvan vatsaan.***

Erinomainen yhteensopivuus

Philips AVENT Classic -tuttipullo on

yhteensopiva Philips AVENT -malliston

tuotteiden kanssa, ei kuitenkaan Natural-

pullojen. Suosittelemme, että Classic-pulloissa

käytetään ainoastaan Classic-tutteja.

Pullo ei sisällä BPA:ta*

Philips AVENT Classic -tuttipullon materiaali

ei sisällä BPA:ta* (polypropyleeni).

Helppo käyttää ja puhdistaa

Pullon leveän kaulan ansiosta täyttäminen ja

puhdistaminen on helppoa. Osia on vähän,

joten kokoaminen on yksinkertaista.

Kasvaa lapsen tarpeiden mukana

Philips AVENT Classic -pullossa on eri

virtausnopeuksia, joten se kasvaa lapsen

tarpeiden mukana. Muista, että ikäsuositukset

ovat arvioita, koska lapset kehittyvät eri tahtiin.

Kaikkia tutteja on saatavissa kahden

kappaleen pakkauksissa.

Sovitinrengas

Muista aina käyttää Philips AVENT Classic -

pulloa sovitinrenkaan kanssa (mukana kaikissa

Philips AVENT Classic -pulloissa).
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Tekniset tiedot

Materiaali

Pullo: Polypropyleeni, Ei BPA:ta*

Tutti: Silikoni, Ei BPA:ta*

Sisältö

Tuttipullo: 2 kpl

Pullo

Materiaali: Ei sisällä BPA:ta

Muotoilu

Pullon muotoilu: Ergonominen muotoilu,

Leveä kaula

Helppokäyttöinen

Pullon käyttö: Helposti pideltävä, Helppo

puhdistaa

Kehitysvaiheet

Vaiheet: 0-12 kuukautta

Toiminnot

Ote: Helppo ote, Parantaa tutin hyväksymistä

Tutti: Mukautuu ruokintarytmiin

Koliikkia ehkäisevä venttiili: Kaksiosainen

koliikkia ehkäisevä järjestelmä

 

* Komission direktiivin 2011/8/EU mukaan

* * Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisenä

vauvojen itkuisuus oli vähäisempää kuin niillä vauvoilla,

joita oli ruokittu muunmerkkisellä pullolla. (Tutkimus:

Institute of Child Health, Lontoo. 2008.)

* ** Kliininen tutkimus osoitti, että kahden viikon ikäisillä

Avent-tuttipullolla ruokituilla vauvoilla oli vähemmän

koliikkia kuin toisella johtavan valmistajan pullolla

ruokituilla, erityisesti yöllä.
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