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Medela laktator elektryczny na dwie piersi Freestyle
 

Cena: 1 099,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MEDELA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Charakterystyka
Laktator elektryczny na dwie piersi Freestyle firmy Medela to idealnie mieszczące się w dłoni, innowacyjne urządzenie o niezwykłej
wydajności dzięki któremu w każdym momencie, dyskretnie i w krótkim czasie będziesz mogła odciągnąć pokarm. Posiada wiele
przydatnych funkcji i zapewnia prawdziwą mobilność, swobodę i elastyczność. Freestyle jest idealny do codziennego i regularnego
użytku.

Mały, lekki i mocowany klipsem podwójny laktator Freestyle firmy Medela został zaprojektowany z myślą o pracujących
matkach. Przyczep klips do bluzki i wsuń laktator do kieszeni, aby odciągać pokarm gdziekolwiek jesteś. Ten wysokowydajny
laktator do doskonałe rozwiązanie dla matek, które muszą odciągać pokarm kilka razy dziennie.
Przenośny

Ważący zaledwie 370 g laktator jest najmniejszym tego typu urządzeniem na rynku. Przeznaczony jest dla kobiet, które
muszą odciągać pokarm codziennie nawet kilka razy w ciągu dnia. Niewielkie wymiary i akumulator z możliwością
ładowania sprawiają, że z laktatora Freestyle można korzystać niemal wszędzie.

Łatwa obsługa
Na ekranie cyfrowym wyświetlane są informacje dotyczące między innymi podciśnienia odciągania i poziomu wypływu
pokarmu (wybierz poziom komfortu od jeden do dziewięć) oraz timer, dzięki któremu nie musisz już spoglądać na
zegarek podczas odciągania. Ekran jest podświetlany, nie musisz więc włączać światła, odciągając pokarm w tym
samym pokoju, w którym śpi Twoje maleństwo. Inną zaletą laktatora Freestyle firmy Medela jest funkcja
zapamiętywania, która automatycznie włącza najbardziej komfortowy dla Ciebie poziom podciśnienia podczas
korzystania z laktatora. A po zakończeniu odciągania możesz umieścić butelki w chłodziarce i przechowywać w
poręcznej klasycznej czarnej torbie.

Technologia 2-Phase Expression
Technologia 2-Phase Expression opracowana przez firmę Medela odwzorowuje naturalne zachowanie dziecka podczas
karmienia piersią, zapewniając najwyższy możliwy komfort matkom odciągającym pokarm. Przy zastosowaniu
technologii 2-Phase Expression odciąganie rozpoczyna się od krótkich, szybkich ruchów ssących trwających do
momentu wypływu pokarmu. Później następują wolniejsze ruchy ssące mające na celu odciągnięcie mleka. Przyciski
zwiększania/zmniejszania umożliwiają ustawienie optymalnego pod względem komfortu i wypływu mleka poziomu
podciśnienia odciągania.

Łatwy w obsłudze wyświetlacz cyfrowy, funkcja zapamiętywania, timer i podświetlenie
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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