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MEDELA Zestaw
SMOCZKA (11323) również dla dzieci z
rozszczepem wargi i
podniebienia
Cena

99,00 zł

Cena poprzednia

115,00 zł

Dostępność

Na magazynie - wysyłka 24/48h

Czas wysyłki

24-48 godzin

Producent

MEDELA

Opis produktu
Rozumiemy rzeczywiste potrzeby matki karmiącej piersią
Firma Medela rozumiejąc wagę karmienia naturalnego oferuje szeroką gamę specjalistycznych akcesoriów przydatnych, gdy
będziesz potrzebować dodatkowego wsparcia podczas karmienia.
Każdą sytuację w jakiej znalazła się mama i maleństwo należy rozpatrzeć indywidualnie i w zależności od tej oceny
wprowadzić potrzebne rozwiązania. Zawsze nadrzędnymn celem naszego działania jest przywrócenie bezpośredniego
karmienia piersią. Jest jednak wiele sytuacji, w których bez pomocy doświadczonej konsultantki laktacyjnej i profesjonalnych
narzędzi nie uda się tego zrobić.

Zestaw smoczka
Zaprojektowane dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia oraz dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
Zestaw smoczka oferuje następujące korzyści przy podawaniu dziecku pokarmu:
- Łatwa regulacja przepływu mleka
- Łatwy pobór mleka
- Bez wycieków
- Mniej czasu na karmienie

Łatwa regulacja przepływu mleka
Membrana z zaworem jednodrogowym między butelką a smoczkiem zapobiega przenikaniu powietrza. Ponadto zestaw
SpecialNeeds jest wyposażony w zawór szczelinowy umożliwiający regulację przepływu mleka poprzez prostą zmianę
położenia smoczka w ustach dziecka. Nawet jeśli dziecko ssie słabo, będzie i tak w stanie uruchomić wypływ mleka.
Wspomaganie pobierania płynu
Nawet ssąc bardzo delikatnie dziecko może pobierać pokarm zaspokajając głód, choć jego siła ssania może być zbyt mała na
naturalny pobór pokarmu. Sciskając smoczek możesz wspomóc przepływ pokarmu, by dziecku było łatwiej pić.
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Dla najmniejszych: Smoczek Mini-SpecialNeeds
Dostępny jest mniejszy smoczek da najsłabszych dzieci i wcześniaków: Smoczek Mini-SpecialNeeds. Po prostu wymień
smoczek standardowy na miniaturowy.
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