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Laktator ręczny Lakta Mila LRM-4 zestaw +adapter do Avent
 

Cena: 35,29 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SIMED PPH MAREK GOŁASA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

LAKTATOR RĘCZNY LAKTA MILA LRM-4

W zestawie:

  Laktator
  Podstawka
  Adapter do butelki szerokootworowej
  Nakładka silikonowa na lejek
  Butelka 140ml
  Akcesoria do butelki: silikonowy smoczek rozmiar M (średni przepływ), nakrętka, dysk uszczelniający, przykrywka

Spełnia najwyższe normy, jakości:

BPA free

Spełnia wymagania norm zharmonizowanych Unii Europejskiej

Laktator "Lakta Mila" zapewnia skuteczność odciągania pokarmu przy użyciu niewielkiej siły.

Laktator jest bardzo delikatny - łagodnie i bezboleśnie ściąga pokarm. Miękka, silikonowa nakładka na lejek doskonale dopasowuje się do
kształtu piersi .

Jest cichy w działaniu, co umożliwia ściąganie pokarmu w każdym miejscu.

Bezpieczny dla Mamy i Dziecka (BPA free).

Produkt został przebadany w akredytowanym laboratorium.

Wszystkie surowce użyte do produkcji są surowcami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i nie zawierają Bisfenolu A (BPA free).
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Laktator spełnia wymagania norm zharmonizowanych Unii Europejskiej

2-funkcyjna podstawka:

* stabilizuje laktator

* po wysterylizowaniu spełnia funkcję ochronną dla silikonowej nakładki

Ręczna pompka z antypoślizgowym wkładem ułatwia kontrolowanie siły i szybkości odciągania pokarmu w zależności od potrzeb
każdej Mamy.

Dokręcana butelka, do której spływa odciągany pokarm, umożliwia jego przechowywanie w lodówce (do 24 godzin) lub w zamrażarce (w
temp. – 18˚C do 6 miesięcy) oraz podawanie go dziecku bez konieczności przelewania do innych pojemników. W razie potrzeby można
wymienić buteleczkę na inną butelkę standardową, np. o większej pojemności. Nawet jeśli laktator nie będzie już potrzebny, w dalszym
ciągu Mama będzie mogła wykorzystywać buteleczkę i smoczek.

Laktator "Lakta MILA" jest niezbędny w sytuacjach:

w okresie połogu i karmienia u Mam, u których istnieje niebezpieczeństwo zalegania pokarmu, co może być jedną z przyczyn
bolesnego zastoju, jak również zapalenia gruczołu sutkowego

gdy istnieje konieczność pobudzania laktacji i stymulowania piersi celem zwiększenia zbyt małej ilości pokarmu

gdy pojawia się nawał mleczny (między 2 a 5 dobą połogu) - odciąganie niewielkiej ilości mleka rozluźni pierś, przyniesie Mamie
ulgę, a dziecku ułatwi uchwycenie brodawki

choroba Mamy, gdy konieczne jest czasowe odstawienie dziecka od piersi (m.in. opryszczka, gruźlica, żółtaczka, zakażenie
wirusem HIV, chemioterapia, itp.)

gdy Mama wraca do pracy lub istnieje konieczność pozostawienia dziecka pod opieką innej osoby

gdy dziecko przebywa w szpitalu
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