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Canpol Laktator ręczny BASIC 1 sztuka
 

Cena: 54,56 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Canpol babies laktator ręczny Basic
Symbol: 12/205

DOSKONAŁE WSPARCIE PRZY RZADSZYM ODCIĄGANIU
Laktator Basic to doskonałe rozwiązanie dla mam okazjonalnie odciągających pokarm. Nieocenione wsparcie gdy potrzebujesz chwili
oddechu, a nie chcesz rezygnować z naturalnego karmienia maluszka.
Ergonomiczny uchwyt umożliwia komfortowe odciąganie pokarmu, a prosty mechanizm odciągania pozwala na samodzielną,
dostosowaną do potrzeb i odczuć regulację siły ssania – to ty decydujesz jak mocno naciśniesz rączkę laktatora.

Laktator ręczny Basic jest niezwykle intuicyjny i prosty w montażu oraz obsłudze. To doskonałe rozwiązanie dla mam okazjonalnie
odciągających pokarm. Niewielka ilość elementów laktatora ułatwia utrzymanie go w czystości. Lekka waga i niewielki rozmiar laktatora
ułatwiają przechowywanie w domu i podróży.
Wyprofilowany kształt lejka sprawia, że lejek szczelnie przylega do piersi.
Silikonowa nakładka masująca, zapewnia delikatne i skuteczne odciąganie.
Ergonomiczny uchwyt, umożliwia wygodne trzymanie laktatora i odciąganie bez wysiłku.
Podstawka stabilizująca pozwala na utrzymanie laktatora w pozycji pionowej, gdy laktator jest nieużywany lub odstawiany po użyciu.
Kompatybilny z wszystkimi szeroko i wąskootworowymi butelkami Canpol babies.

Dodatkowe informacje:

Laktator ręczny Basic dzięki dołączonemu adaptorowi pasuje do wszystkich szeroko i wąskootworowych butelek marki Canpol babies.
Zestaw zawiera: laktator, butelkę wąskootworową 120 ml ze smoczkiem 3m+, adaptor, akcesoria do przechowywania pokarmu
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(nakrętkę i dysk uszczelniający).

 Stosowanie:

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem części laktatora oraz butelki/ pojemnika umyj, a następnie dokładnie je wypłucz i
zdezynfekuj poprzez polewanie wrzątkiem lub w sterylizatorze parowym. Po dezynfekcji poczekaj, aż poszczególne części laktatora
wystygną. Nie rozpoczynaj montażu korpusu, gdy części są ciepłe lub wilgotne, bo laktator może źle pracować. Przed odciąganiem
pokarmu umyj dokładnie ręce i sprawdź czy laktator został umyty i zdezynfekowany oraz złożony zgodnie z instrukcją. Sprawdź czy
poszczególne części laktatora są prawidłowo zamontowane. Aby odciągnąć mleko umieść brodawkę głęboko w lejku i przyciśnij do
piersi nakładkę masującą tak, aby szczelnie przylegała ona do piersi i by nie wydostawało się powietrze na zewnątrz. Inaczej odciąganie
nie będzie efektywne i rączka nie będzie powracać do pierwotnej pozycji podczas odciągania. Nie zdejmuj nakładki masującej z lejka -
stymuluje ona wypływ mleka. W czasie pompowania powinna wytworzyć się próżnia, która jest warunkiem prawidłowego działania
laktatora. Przyłóż pierś do tarczy laktatora tak, aby jak najlepiej do niego przylegała. Poruszaj rączką laktatora równomiernie. Zauważysz,
że mleko miarowo wypływa z piersi. Takie wolniejsze, głębsze odciąganie imituje ssanie piersi przez niemowlę. Pokarm będzie wypływał
z piersi szybciej, jeśli podczas odciągania pochylisz się trochę do przodu (w tej pozycji, gdy mama ma przepełnioną pierś, krople mleka
wypływają z piersi często bez uciskania otoczki). Należy pamiętać, aby butelka nadal pozostawała w pozycji pionowej. Po odciągnięciu
pokarmu odkręć korpus laktatora, rozmontuj na części i umyj w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, następnie dokładnie
wypłucz. Wszystkie elementy dokładnie osusz na ściereczce lub suszarce do smoczków i butelek.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.

 

Galeria
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