
spare parts kit
ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DO LAKTATORÓW NENO

2x 1x 1x 2x

zaworek rurka lejek membrana



DROGA MAMO! 
Każda chwila odpoczynku lub czas spędzony 
z dzieckiem jest na wagę złota. Dlatego szkoda 
czasu na czynności, w których zastąpić Cię może 
urządzenie stworzone specjalnie dla Ciebie.
Misją Neno jest, aby w tym najpiękniejszym, ale
i najtrudniejszym czasie każda Mama mogła
poczuć realne wsparcie w naszych produktach.
Dlatego laktatory elektryczne, aspiratory, 
nebulizatory, nianie elektroniczne, miseczki
termiczne, szczoteczki do zębów i inne produkty 
marki Neno pomagają uczynić codzienność 
łatwiejszą i przyjemniejszą zarówno dla 
Rodziców, jak i Maluszków. 



Bueno

KOMPATYBILNY Z LAKTATORAMI NENO 

Neno Bueno Neno Mare

Neno Camino Neno Due

Neno Bella Neno Uno

Neno Bella Twin Neno Angelo

Gama produktów Neno spełnia wszystkie potrzeby Mam karmiących piersią swoje dziecko. Aby zapewnić pełną higienę
i bezpieczeństwo odciągania pokarmu należy kontrolować zużycie membrany, zaworków oraz lejków i rurek. Nasz komplet 
części zamiennych pasuje do wszystkich modeli laktatorów elektrycznych Neno, a ich wymiana jest bardzo prosta.
Pamiętaj, aby po każdym odciągnięciu pokarmu wyparzać elementy, które miały styczność z mlekiem.



KOMPATYBILNY Z: 

PODWÓJNY LAKTATOR 
Odciąganie mleka z dwóch piersi naraz 
zwiększa produkcję mleka aż o 18%. 
Możesz dzięki temu zwiększyć laktację 
lub szybciej odciągnąć nadmiar mleka.  
W zależności od potrzeb możesz używać 
Neno Mare także jako laktatora pojedynczego –
wystarczy jeden ruch ręką, aby zmienić 
ustawienia. 

Silikonowy lejek wymienny do wszystkich 
laktatorów marki Neno zapewni 
maksymalny komfort i wygodę oraz 
pozwoli na właściwy przepływ mleka 
podczas odciągania. Lejek 24 mm, który 
idealnie pasuje do średnicy brodawek od 
18,5 do 22mm świetnie sprawdzi się 
w podróży, lub w innych sytuacjach, 
kiedy nie ma możliwości mycia laktatora 
po każdym użyciu. Nasze lejki są 
całkowicie bezpieczne, nie zawierają BPA 
i są idealne dla każdej mamy.

LEJEK NA LAKTATOR

ORYGINALNY WZÓR
NA LEJKACH

24 mm



NATURALNY RYTM 
Laktator Neno Mare działa w dwóch trybach, które naśladują naturalny rytm ssania niemowlaka. Najpierw stymuluje i pobudza pierś, 
by zapewnić lepszy przepływ mleka, a następnie przechodzi w tryb pobierania pokarmu. Urządzenie zapamiętuje wcześniej użyte 
ustawienia, dzięki czemu nie musisz go konfigurować przy każdym użyciu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent lupta-

tum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

Wymienny zaworek do wszystkich 
laktatorów Neno, zapewnia przepływ 

mleka w odpowiednim kierunku podczas 
odciągania, gwarantując efektywne 

odciąganie pokarmu podczas korzystania 
z laktatora, a ponadto stabilizuje moc 

ssania urządzenia. Wymienna część 
zapewni właściwe funkcjonowanie 

urządzenia w każdej sytuacji. 
 

ZAWOREK



DWA TRYBY PRACY

tryb stymulacji

tryb głębokiego odciągania pokarmu

Długie i głębokie ruchy zapewniają wydajny pobór 
pokarmu.

Podwójny laktator elektroniczny Neno Mare został 
zaprojektowany z myślą o bezpiecznym odciąganiu 
pokarmu i wygodzie wszystkich Mam. Nowy model 
laktatora podwójnego posiada 5-poziomową 
stymulację oraz 9 poziomów odciągania pokarmu. 
Pozwala to naśladować naturalny rytm ssania dziecka, 
dla jeszcze większego komfortu i bezpiecznej laktacji.

W trybie stymulacji urządzenie pompujące będzie 
wykonywało intensywne i płytkie ruchy. Ten tryb jest 
odpowiedzialny za stymulowanie gruczołów mlecznych 
w piersiach, aby polepszyć przepływ mleka.

Wymienna rurka do laktatorów Neno łączy 
butelkę i lejek poprzez konektor

 z silniczkiem laktatora. Rurka reguluje 
przepływ powietrza w trakcie odciągania 

mleka, jest stworzona z PVC i nie zawiera BPA. 
Zapasowy egzemplarz idealnie sprawdzi się 

w podróży.  

RURKA



2 min.

30 min.

INTUICYJNY I AUTOMATYCZNY 
Obsługa laktatora Neno Mare jest tak prosta, że musisz tylko 

go włączyć – resztę laktator zrobi za Ciebie. Urządzenie automatycznie 
przejdzie z trybu stymulacji do głębokiego odciągania po 2 minutach pracy, 

po pół godziny sam się wyłączy, a Ty możesz po prostu się zrelaksować. 

Membrana wymienna do 
wszystkich laktatorów Neno 

jest w całości wykonana z 
silikonu i nie zawiera BPA. 

Membrana zapobiega 
przedostawaniu się mleka oraz 

wilgoci do rurek laktatora
 i zapewnia higieniczne 

odciąganie pokarmu. 
Dodatkowo, membrany 

laktatorów Neno są 
wyposażone w specjalny 
system, który zapobiega 
mieszaniu się powietrza 

między przewodami 
a odciągniętym mlekiem 
podczas pracy laktatora.

MEMBRANA



PANEL DOTYKOWY 
Obsługa Neno Mare to przyjemność. Wszystko dzięki intuicyjnemu panelowi 
dotykowemu. Łatwa nawigacja pomiędzy trybami i regulacja mocy odciągania pozwolą 
Ci dopasować prace urządzenia do Twoich potrzeb. Raz użyty laktator, zapamięta preferencje
i następnym razem uruchomi się w Twoich ustawieniach. Na ekranie możesz także kontrolować
czas i przebieg pracy laktatora.

Marka Neno jest najczęściej 
rekomendowana przez mamy,

położne i doradców laktacyjnych. 
Nasze produkty dedykowane

są młodym rodzicom, aby ułatwić 
im codzienność i pozwolić

czerpać radość z każdej chwili ze 
swoją pociechą.

POD OPIEKĄ



WYDAJNA BATERIA 
Pojemna bateria litowo-jonowa gwarantuje do 100 minut pracy. 
Neno Mare jest ładowany przez port USB-C (przewód dołączony 

do zestawu). Dzięki zasilaniu z wbudowanego akumulatora 
laktator może być zabrany w podróż i użyty, nawet gdy nie masz 

gniazdka zasilania w pobliżu.

Karmienie piersią, choć jest najbardziej 
naturalną rzeczą pod słońcem, nie 

zawsze przychodzi z łatwością. Zarówno 
doświadczone położne, jak i doradcy 
laktacyjni, wiedzą, że dobrze dobrany 

laktator to podstawa sprawnego, 
zdrowego i bezproblemowego odciągania 

pokarmu.

DORADCA LAKTACYJNY  



Tryby pracy:  

Pojemność i rodzaj baterii:

Czas ładowania:

Czas pracy:

Wejście:

Kabel ładujący:

Wymiary pompy:

Waga:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

Tryb  stymulacji L1-L6  

Tryb głębokiego odciągania L1-L9 

Akumulator litowo-jonowy 3.7 V 1400 mAh

Ok. 2 godziny

Do 120 minut

5V 1A

USB typ C

105x53 mm

733 g

5902479672397

84135020

225x176x170 mm

1051 g

NEN-MAM-LK008

DANE TECHNICZNE
Model: Neno Bella Twin DANE TECHNICZNE

Model: Neno Spare parts kit 

  

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

- 2x membrana  
- 2x  zaworek 
- 1x  lejek 
- 1x  rurka PVC

- Neno Mare
- Neno Angelo
- Neno Bueno
- Neno Uno
- Neno Due
- Neno Bella
- Neno Bella Twin
- Neno Camino

Kompatybilny z :   

W zestawie :   

5902479672397

84135020

225x176x170 mm

1051 g

NEN-MAM-LK008


