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MEDELA Laktator SWING + smoczek CALMA w PREZENCIE
 

Cena: 549,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent IAMED MEDELA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościMEDELA Laktator SWING + smoczek CALMA w PREZENCIELaktator Swing to najmniejszy i najlżejszy laktator Medela do
odciągania 2-fazowego. Ustaw laktator Swing na stole, zamocuj do kieszeni lub paska za pomocą klipsa bądź zawieś na pasku na
szyi/ramieniu – to Ty decydujesz, jaka pozycja jest dla Ciebie najwygodniejsza.

Kompaktowy i lekki laktator do codziennego użytku Karmienie piersią może być utrudnione na przykład z powodu problemów z
przystawieniem dziecka do piersi, infekcjami lub bolącymi brodawkami sutkowymi. Laktator elektryczny Swing firmy Medela pomoże Ci
uporać się z tymi problemami, podczas gdy Twoje dziecko w tym trudnym okresie nadal będzie karmione Twoim mlekiem. Wydajny i
wygodny Mocny, szwajcarski silniczek zapewnia, że po każdym odciąganiu Twoje piersi będą opróżnione. Wygodny, delikatny dla piersi
lejek PersonalFit zapobiega urazom brodawek podczas odciągania. Mały, kompaktowy i lekki Pojedynczy laktator Swing firmy Medela to
najmniejszy i najlżejszy laktator z technologią 2-Phase Expression. Kompaktowy, mieszczący się w torebce laktator Swing firmy Medela
jest łatwy do złożenia i prosty w obsłudze zarówno w domu, jak i w pracy lub podróży. Technologia 2-Phase Expression Dzięki
zastosowaniu technologii 2-Phase Expression firmy Medela laktator odwzorowuje naturalne zachowanie dziecka podczas karmienia
piersią. Laktator elektryczny jest bardzo wygodny w użyciu – prawie jakbyś karmiła piersią. Odciąganie z maksymalnym komfortowym
podciśnieniem umożliwia uzyskanie większej ilości mleka w krótszym czasie. Wydajny i wygodny: mocny silniczek i wbudowany lejek
Mały, kompaktowy i lekki: ten zasilany bateriami model mieści się w torebce Połączenie nauki i natury: technologia 2-Phase Expression
naśladuje naturalny rytm ssania dziecka  

Calma 

Calma to innowacyjne rozwiązanie przeznaczone dla niemowląt karmionych piersią. Nie zakłóca karmienia piersią i umożliwia dziecku
zachowanie nawyków nabytych podczas karmienia piersią, co ułatwia mu przejście z karmienia piersią do karmienia za pomocą
systemu Calma i odwrotnie.

Calma – karmienie najbardziej zbliżone do karmienia piersią 

Rozwiązanie Calma firmy Medela to alternatywa karmienia piersią dla matek, które chcą, by ich dzieci były karmione ich pokarmem.
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Rozwiązanie to zostało opracowane we współpracy z ekspertami w dziedzinie karmienia piersią z zespołu badań nad laktacją Hartmann
Human Lactation Research z Uniwersytetu Australii Zachodniej (UWA). Calma pozwala dziecku ssać, przełykać i oddychać tak, jak robi
to podczas karmienia piersią:

dziecko może pobierać pokarm, oddychać i robić przerwy w naturalnym rytmie, dzięki czemu jest spokojne jak przy karmieniu piersią aby
zapoczątkować wypływ mleka, dziecko musi wytworzyć podciśnienie, podobnie jak przy karmieniu piersią dziecko może utrzymać
naturalne odruchy ssania, co ułatwia przechodzenie z karmienia piersią na karmienie za pomocą systemu Calma i odwrotnie 

Zalety korzystania z systemu Calma 

Przepływ, kształt i długość smoczka Calma zostały dobrane tak, aby spełniać potrzeby Twojego dziecka w miarę jego rozwoju.

Dzięki unikalnemu systemowi odpowietrzania smoczki Calma zapobiegają połykaniu powietrza przez dziecko podczas karmienia.

Produkowany w Szwajcarii z materiałów niezawierających bisfenolu A (BPA).

Naturalne przejście z karmienia piersią na karmienie butelką i odwrotnie Jeden rozmiar oraz kształt wystarcza na cały okres karmienia
Bezpieczne połykanie pokarmu – dziecko nie połyka powietrza podczas karmienia Produkowane w Szwajcarii bez BPA – bezpieczne dla
Ciebie i Twojego dziecka  

 

 

Składniki

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU :

laktator Swing zasilacz sieciowy butelka Calma kompletna lejek Personal Fit (24mm) konektor (łącznik butelki z lejkiem) zaworek z
membraną woreczek na akcesoria zapasowa membrana podstawka na butelkę smycz do zawieszania na szyję rurka elastyczna (dren) 
ProducentMedela Polska Sp. z o.o.Biuro: ul. Wybrzeże Gdyńskie 6DPL-01-531 Warszawa
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