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Поздоровляємо вас!
Дякуємо вам за те, що зупинили свій 
вибір на нашому виробі. Бажаємо вам 
та вашому малюку щастя, здоров'я та 
вдалого годування груддю, під час якого ми 
підтримаємо вас за допомогою продукції 
торгової марки mamivac®. Інші продукти 
нашого виробництва ви знайдете на сайті 
www.tespro.ua. 

1. Призначення
Прилад mamivac® Lactive допомагає обережно зцідити та зібрати грудне 
молоко жінкам, які мають труднощі з природним годуванням. Проблеми 
можуть бути пов'язані, наприклад, з фізіологією жінки або малюка.

За допомогою молоковідсмоктувача mamivac® Lactive можливо:
• збільшити кількість молока шляхом повного зціджування грудей
• зберегти лактацію з метою подальшого годування малюка молоком 

матері природним шляхом.

1.1. Показання

Молоковідсмоктувач mamivac® Lactive призначений для обережного зці-
джування та збирання материнського молока в ситуаціях, коли природ-
не годування неможливе, або при проблемах з лактацією. Використання 
молоковідсмоктувача mamivac® Lactive рекомендоване у наступних ви-
падках:
• мастит (інфекційне запалення молочної залози)
• анатомічні особливості сосків (плоскі, втягнуті соски), які ускладнюють 

грудне годування малюка
• недостатнє утворення молока 
• висока чутливість сосків

Перед початком використання молоковідсмоктувача mamivac® 
Lactive уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її.
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• надлишок молока (надмірна секреція молока, "лінивий сосунець") 
• недоношені діти (дитина занадто слабка, щоб сосати, або новонаро-

джений повинен знаходитися на відстані від матері)
• порушення обміну речовин малюка
• анатомічні дефекти в області обличчя малюка (вроджена щілини губи 

та/або піднебіння)
• захворювання матері, при яких годування груддю малюка на протязі 

певного часу неможливо (наприклад, пов'язане з прийомом медика-
ментів) 

1.2 Протипоказання
Протипоказанням до користуванням пристроєм може бути алергія 
на матеріал насадки - силікон, який має безпосередній контакт зі 
шкірою. Насадки входять до комплекту деяких молоковідсмоктувачів 
mamivac®. Приймання певних медикаментів також є протипоказан-
ням для годування малюка груддю, пов'язане з попаданням діючих 
фармакологічних речовин до материнського молока. Вказівки щодо 
застосування медикаментів під час годування груддю дивіться в 
інструкції виробника лікарського засобу. Зберегти лактацію під час 
прийому медикаментів, які обмежують годування груддю, можливо 
шляхом зціджування молока за допомогою молоковідсмоктувача.

1.3 Побічні ефекти 
• В деяких випадках можливо подразнення шкіри у вигляді почервонін-

ня або утворення червоних плям.
• У разі алергії на силікон треба відмовитися від використання силіко-

нової насадки. Насадки входять до комплекту деяких молоковідсосів 
mamivac® Pumpset.

2. Конструкція та складові частини
 mamivac® Lactive 

a) Регулятор вакууму (Vacuum)
b) 2-позиційний перемикач (Phase)
c) Повзунковий регулятор для одного чи двох молоковідсосів
d) Гніздо підключення першої насадки
e) Гніздо підключення другої насадки
f) Відкидна кришка з боковою підставкою для насадок (чашок)
g) Блок живлення 
h) Роз'єм для блоку живлення
i) Місце для фото вашого малюка для додатко-

вого стимулювання процесу лактації.
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Стимулювання 
приливу молока Зціджування

Рефлекс виділення 
молока

Після того, як почався процес 
виділення молока, але не 
пізніше, ніж через 2 хвилини 
переведіть перемикач 
у друге положення.

Фаза зціджування 
(фаза 2, високий рівень вакууму):
Після стимулювання починається прилив молока. Зараз ви 
можете м'яко та ефективно зцідити грудне молоко.

Переведіть перемикач у по-
ложення , що відповідає кіль-
кості 30 циклів на хвилину.

Фаза зціджування дозволяє по-
вільно регулювати інтенсивність за допомогою регулятора вакууму.

Вимикання приладу.
Переведіть регулятор вакууму у 
положення . Прилад виключений.

3. Експлуатація приладу

Перед початком експлуатації молоковідсмоктувача 
зверніть увагу на наступне: 
• З метою профілактики порушень використовуйте тільки ори-

гінальні комплектуючі молоковідсмоктувачів mamivac®. 
• Дотримуйтесь вказівок щодо миття та дезін-

фекції приладу, вказаних у розділі 4.
• При збиранні частин молоковідсмоктувача дотримуйтесь інструкції.
• Використовуйте повітряний шланг з наступними розмірами: 
    зовні Ø 5,5 мм, усередині Ø 2,5 мм, довжина прибл. 1 м.

Регулювання інтенсивності та вибір 
циклу зціджування за допомогою 
2-позиційного перемикача mamivac®

Молоковідсмоктувач mamivac® Lactive дозволяє імітувати при-
родний процес смоктання. Цей процес розділяється на дві фази 
(стимулювання та зціджування).

Фаза стимулювання 
(фаза 1, низький рівень вакууму):
імітує швидке, але менш інтенсивне смоктання груди малю-
ком. Забезпечує прилив молока. Зробіть наступні дії:

Увімкніть прилад - регуля-
тор у положенні . 

Переведіть 2-позиційний перемикач 

у положення , що відповідає кіль-
кості 60 циклів на хвилину. Переконайтеся, що регулятор вакууму знахо-
диться у першій третині області регулювання (низький рівень вакууму).
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• Прилад призначений лише для домашнього використання. 
• При користуванні mamivac® Lactive встановлюйте прилад на рівну та 

стійку поверхню.
• Після 30-хвилинного використання залиште прилад охолонути на 

протязі 30 хвилин!
• Використовуйте та зберігайте mamivac® Lactive лише в сухих 

приміщеннях. 
• У разі несправностей в роботі приладу звертайтеся до виробника або 

продавця.
• Якщо вам здається, що подальша експлуатація приладу не відповідає 

правилам безпеки, наприклад, у разі пошкодження ізоляції мережевого 

кабелю або з'єднання між блоком живлення та молоковідсмоктувачем, 

одразу відключіть прилад від електромережі (вийміть вилку з розетки) 

та не вмикайте його. Лише таким чином ви забезпечите відсутність 

контакту приладу з електромережею.

• Прилад mamivac® Lactive потребує особливих запобіжних заходів від-
носно до електромагнітної сумісності. Дотримуйтесь вказівок стосовно 
правил безпеки, приведених у розділі 12 (Технічні характеристики).

• Надійну та безперебійну роботу приладу гарантує використання у комбі-
нації лише з тими приладами, компонентами та системами, які вказані в 
розділах 2 та 16.

• Підключайте лише оригінальні мережеві блоки живлення, адаптери або 
трансформатори, рекомендовані виробником.

• Перед ввімкненням приладу перевірте пляшку для молока на наявність 
пошкоджень та замініть її при необхідності. При дуже частому кип'ятінні 
пляшки та частин молоковідсмоктувача не виключена можливість підви-
щення ламкості пластика та виникнення подряпин або тріщин. Пошко-
джені частини повинні бути замінені на нові.

• Не слід виключати можливість впливу переносних та мобільних комуні-
каційних систем ВЧ-зв'язку, включаючи мобільні та радіотелефони, на 
цей прилад. Електромагнітне середовище, в якому прилад працює без 
перешкод, описане в розділі 12.

4. Очищення та догляд за приладом 
• Витягніть штекер блоку живлення або розетку з електромережі, якщо ви 

не користуєтеся приладом, перед його очищенням або при наявності 
несправностей в роботі. 

• Для очищення корпусу не використовуйте абразивні миючі засоби 
(розчинники та ін.), замість цього візьміть змочену в мильному розчині 
тканину. Після миття витріть корпус насухо м'якою тканиною. Слідкуйте 
за тим, щоб вода не попала усередину приладу.

• У разі дезінфекції корпусу використовуйте засіб для дезінфекції на основі 
спирту. 

Ніколи не мийте прилад під проточною водою!

Очищення та догляд
• Виконуйте вказівки по догляду за відповідним молоковідсмоктувачем.
• Перед кожним використанням ретельно очищуйте усі частини 

молоковідсмоктувача, які мають контакт з материнським молоком.
• З метою дезінфекції у домашніх умовах ми рекомендуємо кип'ятіння 

на протязі не менше 10 хвилин у звичайній каструлі (не пароварці) або 
стерилізаторі. Не використовуйте ніяких хімічних засобів для дезінфекції!

Перед тим, як зібрати прилад, переконайтеся, що мембрана повністю 
висохла та не має пошкоджень (подряпин, тріщин та ін.).
5. Важливі вказівки стосовно 
техніки безпеки

• Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає значенню, 
вказаному на блоці живлення, або знаходиться в межах означених 
величин.

• Прилад mamivac® Lactive не можна використовувати в операційних 
та вибухонебезпечних приміщеннях.

• Прилад не призначений для використання на вулиці або в транспорті.
• Mamivac® Lactive призначений лише для зціджування материнського 

молока. Використання для інших цілей заборонено.
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6. Умови транспортування, зберігання та вико-
ристання
• Уникайте ударів та штовхання приладу в запакованому та розпакова-

ному вигляді.
• Уникайте різкої зміни температур, високої атмосферної вологості та 

запилених приміщень.
• Користуватися приладом дозволяється при температурі від +0 °C до 

+40 °C, відносній вологості повітря від 30 % до 60 % (пар не конден-
сується) та атмосферному тиску від 860 гПа до 1060 гПа.

• Зберігати та транспортувати прилад можна при температурі навко-
лишнього середовища від -20 °C до +70 °C, відносній вологості пові-
тря від 10% до 85% та атмосферному тиску від 500 гПа до 1060 гПа. 

7. Гарантія
• Гарантія на вакуумний насос складає 12 місяців з дати покупки. 

Гарантія на приладдя молоковідмоктувача не розповсюджується.
• Втрата гарантії: Застосування приладу не за призначенням, з 

приладдям молоковідсмоктувача, не призначеним для нього, чи від-
кривання корпусу веде до втрати гарантії.

8. Практичні поради
• Перед першим та перед кожним наступним застосуванням очистіть 

комплектуючі молоковідсмоктувача та зберіть його відповідно до 
вказівок інструкції.

• Перед застосуванням приладу ретельно вимийте руки водою з ми-
лом та витріть груди вологою тканиною. 

• Запобігти тріщин сосків можливо уникаючи використання очищуваль-
них засобів, таких як мило чи спирт. 

• Підготуйтеся до процесу зціджування: сядьте зручно та розслабтесь.

• Накладіть насадку молоковідсмоктувача на грудь таким чином, щоб 
вона міцно прилягала.

• До mamivac® Lactive можна підключати одну чи дві насадки. З метою 
економії часу ви можете зціджувати одночасно з обох грудей 

    (подвійне зціджування).
• Почніть процес зціджування. Дотримуйтесь правил користування 

приладом, описаних у розділі 3.
• Mamivac® Lactive працює також у режимі стимуляції, що забезпечує 

прилив молока. Для підсилення лактації рекомендується додатково 
масажувати грудь другою рукою.

• Послідовно зцідить обидві груди, якщо лікарем або акушеркою не 
прописане інакше.

• Час, потрібний для зціджування, може відрізнятися, тому при наяв-
ності питань звертайтеся до акушерки чи консультанта щодо грудного 
вигодовування. 

Вказаний тут час зціджування є орієнтовним.

З однією насадкою:
Схема зціджування: послідовно зцідити обидві груди по 5 хвилин, потім 
кожну по 3 хвилини та ще раз по 2 хвилини.

З двома насадками:
обидві груди зціджувати одночасно на протязі 10 хвилин (подвійне 
зціджування).

• Контролюйте наповненість пляшок молоковідсмоктувача. Не допус-
кайте їх переповнення. Якщо рівень зцідженого молока досяг помітки 
100 мл, слід перелити молоко в більшу ємкість. Для цього слід від-
ключити прилад.



- 12 - - 13 -

11. Охорона навколишнього середовища та 
утилізація

Утилізація відпрацьованих насосів mamivac® Lactive виконується 
відповідно до місцевих розпоряджень щодо утилізації відходів.

10. Несправності та їх усунення

Захисна мембрана ефективно запобігає попаданню рідини та твер-
дих часток усередину приладу. Якщо по якимось причинам сторонні 
тіла або рідина попали усередину насосу або виникли інші проблеми, 
одразу відключіть прилад від мережі. Зверніться до продавця або у від-
повідну сервісну службу.

Несправність Помилка / допомога

Прилад не вмика-
ється

- Перевірте штепсельні роз'єми електроживлення

- Світлодіод блоку живлення повинен горіти (якщо він є)

- Якщо проблема не зникла, зверніться до сервісної 
служби вашого продавця.

Прилад не працює 
(не створює вакуум)

- Спробуйте декілька разів ввімкнути та вимкнути прилад.  
Поміж спробами робіть паузу одну хвилину.

- Перевірте, чи правильно зібраний молоковідсмок-
тувач

- Перевірте клапан (на наявність тріщин або забруднен-
ня)

- Перевірте захисну мембрану на наявність тріщин
- Захисна мембрана повинна прилягати щільно та без 

зморшок
- Перевірте місця приєднання шлангу.

9. Зберігання материнського молока

• Материнське молоко слід вжити одразу або 
зберігати у холоді:

 
 до 48 годин у холодильнику,  

2 тижні в морозильному відділенні з маркуванням **, 
3 місяці в морозильному відділенні з маркуванням *** 
та 6 місяців в морозильній шафі

• Пляшки, призначені для заморожування, наповніть на 
2/3 та запишіть дату наповнення. 

• Замість пляшок ви можете скористатися спеці-
альним пакетом для заморожування молока 
mamivac®.

• Не розморожуйте материнське молоко у 
мікрохвильовій печі, замість цього по-
ставте пляшку або пакет у теплу воду. 

• Після розмороження злегка збовтайте пляшку або 
пакет, щоб перемішати молоко.

У рідких випадках молоко містить велику кількість ензиму, завдяки 
якому молоко після заморожування стає згірклим. З метою виключення 
згірклості молока заморозьте невелику кількість молока. Якщо після 
розморожування молоко згіркло, то перед замороженням його треба 
довести до кипіння, щоб дезактивувати ензим. 
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Класифікація приладу:
Класифікація відповідно 
директивам 93/42/EЕС: 
Стаття 9, додаток IX:
Клас IIa / правило 11

12. Технічні характеристики
mamivac Lactive REF 281024
Номінальна напруга: 12 В постійного струму 
Сила струму: 1,00 A 
В х Ш х Г (мм): 115 x 125 x 195
Вага: прибл.  630 г 
Вакуум макс.: -33 кПа (± 15%)
Середній вакуум: прилад призначений для короткотривалої експлуатації  
    без довгочасного створення вакууму

Блок живлення REF 283008
Номінальна вхідна напруга: 100-240 В перемінного струму 50 / 60 Гц
Вихідна напруга: 12 В постійного струму 
Клас захисту: II

 Вказівки щодо електромагнітної сумісності

Директиви та декларація виробника - захищеність від електромаг-
нітних перешкод
Прилад mamivac® Lactive призначений для експлуатації в зазначеному нижче електромагнітному 
середовищі. Споживач mamivac® Lactive повинен переконатися у відповідності умов використання 
зазначеним нижче.

Директиви та декларація виробника - електромагнітне випро-
мінювання

Прилад mamivac® Lactive призначений для експлуатації в зазначеному нижче 
електромагнітному середовищі. Споживач приладу повинен переконатися у 
відповідності умов використання зазначеним нижче.

Виміри випроміню-
вання 

Відповід-
ність 

Рекомендації щодо електромагніт-
ного оточення

ВЧ-випромінювання  
згідно CISPR 11

Група 1 Прилад mamivac® Lactive вико-
ристовує ВЧ-енергію виключно для 
своїх внутрішніх потреб. Тому ВЧ-
випромінювання цього приладу вкрай 
мале та не може впливати на інші 
електричні прилади.

ВЧ-випромінювання від-
повідно до CISPR 11

Клас В Прилад mamivac® Lactive призна-
чений для використання в усіх примі-
щеннях, включаючи житлові та інші, 
які мають підключення до мережі 
енергопостачання, призначеної для 
живлення житлових будівель.

Гармонічна складова від-
повідно до IEC 61000-3-2

Клас А

Коливання / різкі пере-
пади напруги відповідно 
до IEC 61000-3-3

викону-
ється

Перевірка захище-
ності від електро-
магнітних перешкод

IEC 60601-
рівень вимог

Рівень відпо-
відності вимо-
гам

Рекомендації щодо елек-
тромагнітного оточення

Розряд статичної
електрики 
IEC 61000-4-2

± 6 кВ 
Контактний розряд

± 8 кВ
Повітряний розряд

± 6 кВ 
Контактний роз-
ряд

± 8 кВ
Повітряний роз-
ряд

Підлога повинна бути з бетону, 
з дерева або покрита кахель-
ною плиткою. Якщо підлога 
має покриття з синтетичних 
матеріалів, відносна вологість 
повітря повинна складати не 
менш 30 %.

Величина електрич-
них перешкод при 
переходних процесах 
/ значення макси-
мальної імпульсної 
напруги відповідно до 
IEC 61000-4-4

± 2 кВ 
для мережевих шнурів
± 1 кВ
для вхідних та
вихідних шнурів 
=> не застосовується

± 2 кВ 
для мережевих 
шнурів
± 1 кВ
для вхідних та
вихідних шнурів
=> не застосо-
вується

Якість напруги живлення по-
винна відповідати стандарт-
ним вимогам для комерційних 
приміщень та лікарень.

Імпульсна напруга
(стійкість до мікро-
секундних імпульсних 
перешкод) відповідно 
до IEC 61000-4-5

± 1 кВ 
Протифазна напруга 
(симетрична)

± 1 кВ 
Протифазна на-
пруга 
(симетрична)

Якість напруги живлення по-
винна відповідати стандарт-
ним вимогам для комерційних 
приміщень та лікарень.

Просадка напруги, 
короткочасне пере-
ривання та коливання 
напруги живлення 
відповідно до 
IEC 61000-4-11

< 5 % UT 
для 1/2 періодів
(> 95 % провал)

40 % UT 

для 5 періодів
(60 % провал)

70 % UT 
для 25 періодів
(30 % провал)

< 5% UT 
для 5 с
(> 95 % провал)

< 5 % UT 
для 1/2 періодів
(> 95 % провал)

40 % UT 
для 5 періодів
(60 % провал)

70 % UT 
для 25 періодів
(30 % провал)

< 5 % UT 
для 5 с
(> 95 % провал)

Якість напруги живлення по-
винна відповідати стандарт-
ним вимогам для комерційних 
приміщень та лікарень. Якщо 
користувач mamivac® Lactive 
потребує безперервної роботи 
приладу під час переривання 
у постачанні електроенергії, 
рекомендується підключити 
mamivac® Lactive до при-
строю безперебійного енер-
гопостачання чи акумуляторні 
батареї.

Магнітне поле при 
частоті у мережі 
(50/60 Гц) відповідно 
до IEC 61000-4-8

3 А/м 3 А/м Магнітні поля при вказаній 
частоті у мережі повинні відпо-
відати стандартним вимогам 
для комерційних приміщень 
та лікарень.

ПРИМІТКА: UT - напруга у мережі при проведенні контрольних вимірів.
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ПРИМІТКА 1: При частоті 80 МГц та 800 МГц діє наступний частотний діапазон.
ПРИМІТКА 2: Зазначені рекомендації мають силу не в усіх випадках. На розповсюдження елек-
тромагнітних хвиль мають вплив абсорбція та рефлексія з боку будівель, предметів та людей.

(a) Напруженість поля стаціонарних передавачів, наприклад, базових станцій радіотелефонів 
та мобільних наземних радіостанцій, аматорських радіостанцій, АМ та FM радіо- та телепере-
давачів теоретично не може бути точно врахована. Для розрахунку електромагнітного оточення 
з урахуванням стаціонарних передавачів повинно бути проведено дослідження на місці. Якщо 
результат розрахунку напруженості поля в місті, де використовується прилад, виявить переви-
щення зазначеного вище рівня відповідності, прилад повинен бути перевірений на заявлене 
виконання функцій. При наявності незвичайних характеристик можуть бути потрібні додаткові 
заходи, наприклад, зміна місця експлуатації приладу.

(b)  В частотному діапазоні віще 150 кГц - 80 MГц напруженість поля повинна складати менш 
[V1] В/м.

Рекомендована безпечна дистанція проміж переносними / мобіль-
ними телекомунікаційними ВЧ-приладами та mamivac® Lactive

Прилад mamivac® Lactive призначений для експлуатації в зазначеному нижче електромагніт-
ному середовищі. Користувачі приладу mamivac® Lactive можуть уникнути електромагнітних 
перешкод, дотримуючись мінімальної відстані проміж переносними / мобільними телекому-
нікаційними ВЧ-приладами (передавачами) та mamivac® Lactive залежно від вказаної нижче 
вихідної потужності комунікаційного приладу.

13. Таблиця відповідностей

1 кПа відповідає: 0,01 бар
0,14504 PSI відповідає: 7,5006 мм рт.ст. відповідає: 1 кПа 

PSI = фунтів на квадратний дюйм  

мм рт.ст. при 0 °C

Ми рекомендуємо дотримувати безпечну відстань від мобільних телефонів 
3,3 м.

Перевірка 
захищеності 
від електро-
магнітних 
перешкод

IEC 60601- 
рівень 
вимог

Рівень 
відпо-
відності 
вимогам

Рекомендації щодо електромагнітного 
оточення

ВЧ-
перешкоди в 
дротах відпо-
відно до IEC 
61000-4-6

Випромі-
нювані ВЧ-
перешкоди 
відповідно до 
IEC 61000-4-6

3 Вrms
від 150 кГц 
до 80 МГц

3 В/м
від 80 МГц 
до 2,5 ГГц

3 В

3 В/м

Переносні та мобільні радіоприлади, включаючи 
кабелі, не повинні використатися на меншій від-
стані від mamivac® Lactive, ніж рекомендована 
безпечна дистанція, яка розрахована по формулі 
відповідно до несучої частоти передавача.

Рекомендована безпечна дистанція
d  = 1,2 √P 
d  = 1,2 √P від 80 MГц до 800 MГц
d  = 2,3 √P від 800 MГц
Р - номінальна потужність передавача в ватах 
(Вт) відповідно до даних виробника передавача; 
d - рекомендована безпечна дистанція в метрах 
(м).
Напруженість поля стаціонарних радіопередава-
чів повинна на усіх частотах бути менше вказано-
го рівня (відповідності).
В електромагнітному полі приладів з вказаним 
позначенням можливі перешкоди.

Номінальна 
потужність 
передавача, 

Вт
Безпечна дистанція залежно від частоти передавача, м

    0,01
      0,1
         1
       10
     100

від 150 кГц до 80 
MГц 

d = 1,2 √ P
   0,12

    0,38
    1,20
    3,79
  12,00

від 80 МГц до 800 
MГц 

d = 1,2 √ P
    0,12
    0,38

1,20
    3,80

    12,00

від 800 МГц до 2,5 
ГГц 

d = 2,3 √ P
     0,23
     0,73

     2,3
     7,3

     23,0

Якщо номінальна потужність передавача не вказана в таблиці вище, відстань може бути 
розрахована за допомогою формули, приведеної у відповідному стовпчику, при цьому Р - 
номінальна потужність передавача в ватах (Вт), по даним виробника передавача.

ПРИМІТКА 1: Для розрахування рекомендованої безпечної відстані до передавача в частот-
ному діапазони від 80 МГц до 2,5 ГГц введений додатковий коефіцієнт 10/3 для зменшення 
можливості перешкод у разі ненавмисного внесення у поле приладу мобільного/переносного 
комунікаційного приладу.
ПРИМІТКА 2: Зазначені рекомендації мають силу не в усіх випадках. На розповсюдження 
електромагнітних хвиль мають вплив абсорбція та рефлексія з боку будівель, предметів та 
людей.
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14. Умовні позначення

Дотримуватись правил 
безпеки.

Транспортування та збері-
гання: від -20 °C до +60 °C
Експлуатація: від 0 °C до 
+40 °C

Дотримуватись інструкції 
з експлуатації.

Виробник

Знак відповідності 
директивам ЕС 93/42 
EWG

Клас захисту

Прилад має клас за-
хисту ІІ.

Постійний струм

Робоча частина тип BF Змінний струм

Вкл. Вхідний струм

Викл. Вихідний струм

Тривалість ввімкнення
30 хв. робота
30 хв. пауза

Серійний номер

Не утилізувати разом з 
побутовими відходами

Артикульний номер

15. Запчастини та приладдя

Найменування

Молоковідсмоктувач механічний Mamivac® Easy 

Захисні накладки силіконові для сосків округлої форми Mamivac® , 
розмір S

Захисні накладки силіконові для сосків округлої форми Mamivac® , 
розмір М

Захисні накладки силіконові для сосків конічної форми Mamivac® , розмір L

Пластикові одноразові пакети  Mamivac® (для збору, транспортування і 
заморожування зцідженого молока )

Набір Mamivac® Economy для відсмоктування грудного  молока, розмір L

Набір Mamivac® Multi для відсмоктування грудного молока, розмір L

Термокомпрес для грудей Mamivac® THERMO-PACK

Креми для грудей Mamilan®

Пляшечка для збору грудного молока  Mamivac®, стандартна різьба,РР

16. Виробник та дистрибутор
KaWeCo GmbH Тел.:  +49 (0) 7156 / 1 76 02 100
Gerlinger Str. 36-38 Факс: +49 (0) 7156 / 1 76 02 500
D-71254 Ditzingen info@kaweco.de

Офіційний дистрибутор: ТОВ "Теспро", 
м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1
тел.: (044) 220 11 05, www.tespro.ua




