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Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.
 

Cena: 238,99 zł

Opis słownikowy

Marka Microlife

Postać laktator

Producent CHDE

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.

Elektroniczny laktator Microlife BC 200 Comfy służy do łatwego odciągania pokarmu z piersi w domowych warunkach. Nagromadzenie
pokarmu może prowadzić do bolesnych dolegliwości, jak np. zapalenie piersi. Odciąganie pokarmu może zapobiegać jego bolesnemu
odkładaniu oraz łagodzić ból związany z popękanymi brodawkami. Laktator posiada funkcję stymulacji do odciągania płaskich lub
odwróconych brodawek sutkowych, co ułatwia karmienie. Laktator Microlife pozwala na przechowywanie odciągniętego mleka w
butelce, np. w przypadkach gdy przez dłuższy czas będziesz przebywać z dala od dziecka.

Skład Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.

laktator elektryczny,
rurka silikonowa,
nakładka silikonowa (standardowy rozmiar),
butelka 180ml,
uchwyt na butelkę,
smoczek,
zakrętka na smoczek,
nakręcana zatyczka do butelki,
adapter do butelek NUK,
adapter do butelek AVENT.
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Działanie Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.

Microlife BC 200 Comfy Laktator elektryczny z technologią próżniową, która stymuluje naturalne ssanie dziecka, zapewniając delikatne i
wygodne użytkowanie. Zapewnia najwyższy komfort dzięki 10 różnym trybom stymulacji i pompowania - regulowane tryby pomagają
kobiecie wybrać najbardziej komfortowe ustawienia laktatora dla jak najwyższej wygody użytkowania.

Wysoki komfort dzięki 10 różnym trybom stymulacji.
10 trybów odciągania dla optymalnego dostosowania się do każdej kobiety.
Funkcja pamięci.
Duży wyświetlacz do wygodnego użytkowania.
Podświetlany wyświetlacz, który jest czytelny w dzień i noc.
Laktator posiada możliwość dwustronnego odciąganie mleka - możliwość rozbudowy za pomocą silikonowej rurki i drugiej butelki na
mleko matki w trybie podwójnego laktatora.

Wskazania Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.

Odciąganie pokarmu w warunkach domowych.

Dawkowanie Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.

Przed każdym użyciem laktatora sprawdź, czy nie jest uszkodzone i upewnij się, że zostało wysterylizowane.
Przystępując do użycia laktatora wybierz czas i miejsce, w którym możesz się zrelaksować.
Jeśli mleko nie zacznie wypływać od razu, spróbuj się odprężyć, następnie spróbuj ponownie za kilka minut.
Ciepło i relaks pozytywnie wpływają na łatwiejszy przepływ mleka.
Odciąganie jednostronne:

przed użyciem laktatora dokładnie umyj ręce i piersi,
usiądź z górną częścią ciała lekko pochyloną do przodu, następnie delikatnie umieść silikonową nakładkę na piersi, upewnij się przy tym,
że dokładnie do niej przylega,
po pierwszym włączeniu laktatora oprogramowanie będzie w trybie pojedynczego laktatora, a wyświetlacz pokaże tryb 1, urządzenie
rozpocznie automatyczną stymulację, a na wyświetlaczu pojawi się dwuminutowy timer, w tym czasie sutek będzie stymulowany, aby
przygotować do rozpoczęcia odciągania pokarmu,
użyj przycisków + i - do ustawienia intensywności stymulacji. Po upływie 2 minut zegar na wyświetlaczu zacznie migać,
naciśnij przycisk MODE, aby rozpocząć odciąganie pokarmu,
za pomocą przycisków + i - ustal odpowiednią dla siebie siłę ssania,
gdy ilość mleka w butelce osiągnie 180ml, przerwij odciąganie.
W przypadku odciągania dwustronnego należy podłączyć niezbędne akcesoria. Aby przejść na tryb dwustronny naciśnij jednocześnie + i
- przez 3 sekundy, aż wyświetlacz pokaże tryb 2. Następnie postępuj tak jak w przypadku odciągania jednostronnego.

Informacje dodatkowe Laktator elektryczny, Microlife BC 200 Comfy, 1 szt.

Specyfikacja techniczna

wymiary: 130x120x57mm,
waga: 330g (bez baterii),
maksymalne ciśnienie ssania: -0,32bar,
warunki pracy: 5-40 stopni C,
maksymalna wilgotność względna: 30-85% (bez kondensacji),
ciśnienie otoczenia 700-1060hPa,
warunki przechowywania: -20 do 60 stopni C,
maksymalna wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji),
ciśnienie otoczenia 700-1060hPa,
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zasilanie elektryczne: 4x15V baterie alkaliczne; rozmiar AA,
zasilacz sieciowy: wejście 100-240V AC 50/60Hz 0,5A, wyjście: 6V DC 1,0A,
żywotność baterii 500 godzin,
klasa IP: IP21,
przewidywana żywotność urządzenia: 500 godzin,
tryb pracy: 30 minut pracy/ 30 minut odpoczynku.
Gwarancja
24 miesiące

Ważne wskazówki

Używaj laktatora zgodnie z instrukcją jego użytkowania.
Używaj tylko wtyczki sieciowej dołączonej do zestawu.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że znajdują się one pod nadzorem osoby dorosłej.
Urządzenie powinno być używane jedynie z oryginalnymi akcesoriami dołączonymi w zestawie.
Ze względów higienicznych laktator powinien być używany tylko przez jedną osobę.
Laktator może być używany wyłącznie na piersi kobiety karmiącej.
Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa dotyczących urządzeń elektrycznych.
Laktator może być używany wyłącznie przez osoby dorosłe.
Karmienie ze smoczka w sposób ciągły może doprowadzić do próchnicy.
Nie używaj smoczka do karmienia jako smoczka uspokajającego.
Przed każdym użyciem sprawdzaj urządzenie.
Jeżeli chcesz przechowywać odciągnięte mleko zapoznaj się z instrukcjami i tabelą przechowywania.
Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie jest kompletne oraz, że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte.
Po upływie 30 minut pracy laktatora wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut przed kolejnym użyciem.
Ostrzeżenia

Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj opakowanie z dala od dzieci.
Małe części i kable przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem,
Nie używaj laktatora w wannie lub pod prysznicem, gdy jesteś senna lub śpisz.
Nie używaj laktatora gdy zauważysz niepokojące objawy, które mogą wskazywać na jego uszkodzenie.
Nigdy nie umieszczaj urządzenia lub wtyczki sieciowej w kuchence mikrofalowej.
Nie podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej, gdyż nierównomierne jego podgrzanie może poparzyć dziecko oraz zawsze sprawdzaj
temperaturę mleka.
Gdy urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy go wymienić.
Chroń urządzenie przed wodą i wilgocią, ekstremalnymi temperaturami, wstrząsami i upadkiem, zanieczyszczeniem i kurzem, światłem
słonecznym, upałem i zimnem.
Dodatkowe informacje

Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dział obsługi klienta lub autoryzowanych sprzedawców.
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