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Lansinoh Laktator elektryczny na dwie piersi 2w1
 

Cena: 522,88 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op.

Postać -

Producent SENSIMED

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Laktator może być używany jako pojedynczy lub podwójny i posiada dwie oddzielne fazy odciągania pokarmu.
Pozwala na jedno lub obustronne odciąganie by oszczędzić czas.
• Możliwość wyboru pomiędzy 3 trybami odciągania pokarmu
• Opatentowana konstrukcja zapobiega cofaniu się pokarmu do przewodów
• Prosty w obsłudze i konserwacji
• Działa zarówno z zasilaczem sieciowym, jak i na baterie – można z niego korzystać również poza domem
• Mały, lekki i cichy w porównaniu z innymi laktatorami
• Bez dodatku Bisfenolu-A

Cechy produktu:

Bez Bisphenolu-A (BPA) i Bisphenolu-S (BPS)
Do użytku jako podwójny bądź pojedynczy lakatator – łatwo poprzez podłączenie lub nie jednej lub dwóch przewodów
Maksymalna wydajność – więcej pokarmu w czasie krótszym o połowę przy użyciu wariantu laktatora podwójnego
Zaprojektowany z myślą o jego higieniczności i praktyczności – łatwy do złożenia i użytku. Opatentowana konstrukcja zapobiega
dostawaniu sie pokarmu do przewodów laktatora. Nie ma konieczności mycia przewodów.
3 tryby odciągania pokarmu – daje wybór jednego z 3 najbardziej efektywnych trybów by stymulować dobre wzorce karmienia
naturalnego
Dostosowywalna siła ssania – łatwy sposób wyboru odpowiedniej siły ssania by maksymalizować produkcję pokarmu i komfort
użytkowania
2 oddzielne fazy odciągania – faza 1 (let-down): szybkie odciąganie by stymulować i pobudzić wypływ pokarmu; faza 2 (expression):
wolniejsza, głębsza by maksymalizować i wydłużać wypływ pokarmu
Przycisk “Let-down” – pozwala w łatwy sposób przełączać fazy odciągania pomiędzy fazą “let-down” i “expression” i z powrotem
Wygodna podstawka pod butelkę zapobiega wylaniu pokarmu
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Działa zarówno z zasilaczem sieciowym jak i na baterie (6 baterii AA – niezałączone do zestawu)
Poduszeczka ComfortFit™ – dla idealnego dopasowania do piersi (dwa rozmiary lejków do wyboru w zestawie: 25mm i 30,5mm)
Kompaktowy – lekki, poręczny, komfortowy w użyciu
Duży, jasny, wyświetlacz LCD – Large, lit LCD screen – przejrzysty i łatwy do odczytu, odpowiedni do użytku nawet przy ograniczonym
oświetleniu

 Szczegóły:

Baza Podwójnego laktatora Lansinoh® 2in1
  2 butelki 160ml Lansinoh® mOmma® (#53451)
  Smoczek i pokrywka Lansinoh® mOmma® NaturalWave™
  2 poduszeczki ComfortFit™ (#50408)
  2 x pierścienie i uszczelki (#53450)
  2 x Breast Cushion Body (#53454)
  2 x białe zaworki (#53401)
  2 x podstawki na butelkę (#53452)
  3 x przewody (#53403)
  Mocowanie przewodów (#50417)
  Złącze przewodów (#53405)
  2 x Membrana (#53402)
  2 x Nakrętka membrany (#53410)
  Złącze laktatora (#53453)
  Adapter AC/przewód elektryczny
  Opakowanie
  Instrukcja użytkowania

Producent:

Lansinoh
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