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Medela Harmony Pump&Feed Set zestaw do odciągania i
podawania pokarmu
 

Cena: 199,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MEDELA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Zestaw do odciągania i podawania pokarmu Medela Harmony dostarczany jest z urządzeniem do karmienia Calma i wkładkami
laktacyjnymi: to wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć odciąganie pokarmu i karmienie dziecka. Pojedynczy ręczny laktator
Harmony firmy Medela przeznaczony jest dla matek, które karmią tylko piersią. Doskonale sprawdza się podczas podróży lub jako
zastępstwo dla laktatora elektrycznego.

Lekki i dyskretny
Laktator Harmony firmy Medela nie wymaga zasilania elektrycznego ani baterii i jest niemal bezgłośny. Jego płynne
działanie zaskoczy Cię, jak tylko zaczniesz odciągać pokarm. Ten niezwykle lekki laktator nie zajmuje wiele miejsca w
torbie.

Prosty i elegancki wygląd
Dzięki ergonomicznej budowie laktator Harmony firmy Medela jest niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze. Można go w
prosty sposób rozłożyć i wyczyścić. Uchwyt ręcznego laktatora Harmony firmy Medela można przekręcić, co pozwala
uzyskać optymalny dla odciągania pokarmu kąt bez konieczności trzymania rąk w niewygodnej pozycji. Uchwyt posiada
estetyczne, miękkie gumowe wyłożenie ułatwiające ręczne odciąganie i zapewniające cichą pracę laktatora.

Technologia odciągania 2-Phase Expression
Medela Harmony to jeden z nielicznych na świecie laktatorów ręcznych z technologią 2-Phase Expression. Laktator
odwzorowuje naturalne zachowanie dziecka podczas karmienia piersią.
2-fazowa budowa oznacza, że w celu rozpoczęcia wypływu mleka musisz naciskać krótszą część uchwytu, co pozwoli
wytworzyć większe podciśnienie, podobnie jak robi to głodne dziecko. Kiedy mleko zacznie płynąć, zacznij naciskać
dłuższą część uchwytu – ruchy ssące będą wolniejsze, co pozwoli odciągnąć większość mleka z piersi.
To jeden z nielicznych na świecie laktatorów ręcznych z technologią 2-Phase Expression. Jest mały, lekki i łatwy do
przenoszenia.

Zestaw do odciągania i podawania pokarmu 
Zestaw do odciągania i podawania pokarmu Medela Harmony dostarczany jest z urządzeniem do karmienia Calma i
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wkładkami laktacyjnymi i zawiera wszystko, co potrzebne, aby rozpocząć odciąganie pokarmu i karmienie dziecka.
Elegancki wygląd i wygoda użytkowania: intuicyjny sposób składania oraz ergonomiczny przekręcany uchwyt
Calma Solitaire to jedyny system karmienia stworzony w oparciu o wyniki badań, który imituje naturalne odruchy ssania dziecka
podczas karmienia piersią
Zestaw do odciągania i podawania pokarmu Medela Harmony dostarczany jest z urządzeniem do karmienia Calma i wkładkami
laktacyjnymi i zawiera wszystko, co potrzebne, aby rozpocząć odciąganie pokarmu i karmienie dziecka.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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