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Lansinoh, laktator manualny
 

Cena: 151,52 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SENSIMED

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 Opis produktu:

Laktator manualny Lansinoh został stworzony z myślą o prostocie i wydajności użytkowania.
Posiada dwa niezależne tryby pracy wolniejszej i szybszej. Można w łatwy sposób przełączyć wybrany tryb pracy. Specjalna
poduszeczka ComfortSeal™ tworzy próżnię zapewniając odpowiednie ssanie, imitujące rytm ssania dziecka, co zapewnia szybkie i
wygodne odciąganie pokarmu. Zestaw zawiera dwie butelki oraz smoczek do karmienia NaturalWave™ z wolnym przepływem, który
umożliwia dziecku zachowanie dobrych nawyków nabytych podczas karmienia naturalnego. Laktator jest łatwy w montażu użyciu i
czyszczeniu. Bez dodatku Bisfenolu-A

 Cechy produktu:

Bez dodatku BPA i BPS
  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
  Poduszeczka ComfortFit™ – do lepszego dopasowania do piersi by odciąganie pokarmu było maksymalnie efektywne
  Ergonomiczny uchwyt easy-express™ – minimalizuje przeciążenia nadgarstków podczas odciągania pokarmu
  W zestawie butelka do karmienia Lansinoh® – pasuje do wszystkich pozostałych laktatorów Lansinoh. Jedna i ta sama butelka
spełniająca trzy funkcje – podczas odciągania laktatorem, do przechowywania i do podawania pokarmu
  Cichy, kompaktowy i lekki – pozwala na dyskretne, bezgłośne odciąganie pokarmu. Idealny do użytku poza domem
  W zestawie smoczek do butelki NaturalWave™ teat – pomagający utrwalać u dziecka dobre wzorce karmienia naturalnego
  W zestawie podstawka na butelkę – stabilizuje butelkę i zapobiega wyciekaniu pokarmu
  Składa się tylko z kilku części – łatwy do składania, użytku i mycia
  Laktator jest elementem systemu Lansinoh® Odciągaj – Przechowuj – Karm
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Szczegóły:

Poduszeczka ComfortFit™
  Butelka Lansinoh® mOmma® 160ml
  Baza laktatora
  Podstawka pod butelkę
  Smoczek do karmienia NaturalWave™ z nakrętką
  Silikonowa membrana
  Uchwyt
  Nakrętka na butelkę i krążek zabezpieczający
  Biały zawór (1 extra)

Producent:

Lansinoh
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