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Lakta Plus laktator ręczny LTR-6
 

Cena: 32,40 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Simed

Postać odciągacz pokarmu

Typ produktu akcesoria

Opis produktu
 

Laktator "Lakta PLUS" to oryginalny polski produkt.

Umożliwia kontynuowanie naturalnego kamienia, gdy Mama wraca do pracy lub gdy istnieje konieczność pozostawienia dziecka pod
opieką innej osoby.

Poprzez stymulacje piersi sprzyja również wytwarzaniu większej ilości pokarmu.

SKUTECZNOŚĆ

Dzięki dużej sile ssania skutecznie i szybko ściąga pokarm zapobiegając bolesnym zastojom. KOMFORTOWY w codziennej obsłudze -
poszczególne części laktatora łatwo zdemontować i ponownie złożyć.

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie elementy wykonane są z najwyższej jakości surowców przeznaczonych do kontaktu z żywnością i nie zawierają Bisfenolu A
(BPA free).

Produkt jest zarejestrowanym wyrobem medycznym. Spełnia wymagania norm zharmonizowanym UE.

HIGIENA
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Przy projektowaniu Lakty PLUS położyliśmy szczególny nacisk na prostą budowę i wysokiej jakości tworzywo jako absolutną gwarancję
zachowania idealnej higieny. Również brak miejsc trudno dostępnych zapewnia zachowanie prawidłowej higieny.

PRAKTYCZNOŚĆ

Dokręcana typowa 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.

Zestaw zawiera dodatkowo: zapas uszczelek silikonowych, podstawkę oraz akcesoria do butelki: smoczek silikonowy rozmiar M (średni
przepływ), dysk zabezpieczający, nakrętkę i przykrywkę.

W zestawie:

Laktator
Komplet uszczelek, które są elementem wymiennym
Podstawka pod laktator
Butelka 140ml
Akcesoria do butelki: silikonowy smoczek rozmiar M (średni przepływ), nakrętka, dysk uszczelniający, przykrywka

Spełnia najwyższe normy jakości:

BPA free
Zarejestrowany wyrób medyczny (znak CE)
Spełnia wymagania norm zharmonizowanych Unii Europejskiej
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