
spare parts kit
FOR NENO BREAST PUMPS

2x 1x 1x 2x

valve tube breast shield membrane



DEAR MOTHER!
Every moment of relaxation or spent 
with your child is worth all the world’s 
treasures. That’s why you shouldn’t 
waste your time on activities that can be 
carried out by devices designed just for 
that task! The mission of the Neno brand 
is to truly support young mothers with 
our products during this most beautiful, 
but also most difficult part of their lives. 
That’s why breast pumps, nasal 
aspirators, nebulizers, baby monitors, 
thermal bowls, toothbrushes and other 
Neno brand products can help make 
everyday life easier and more 
comfortable, both for the parents 
and the baby.



Bueno

COMPATIBLE WITH NENO PRODUCTS 

Neno Bueno Neno Mare

Neno Camino Neno Due

Neno Bella Neno Uno

Neno Bella Twin Neno Angelo

The range of Neno products satisfies all needs of breastfeeding mothers. To provide complete hygiene and safety when 
expressing milk, you need to check membranes, valves, breast shields and tubes for wear. Our spare parts kit fits all Neno 
breast pump models and the parts are very easy to replace. Remember to always boil the parts that came in contact with 
breast milk after using the device.



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. 

Replaceable silicone breast shields for all 
Neno brand breast pumps provides 
maximum comfort and enables proper 
milk flow during expression. The 24 mm 
breast shield is a perfect fit for teats that 
are between 18.5 and 22 mm in 
diameter. A spare breast shield is a 
perfect choice when travelling or in other 
situations that don’t allow for sterilization 
of used parts after each use. Our breast 
shields are completely safe and BPA-free, 
making them perfect for each mother.

BREAST SHIELD

ORIGINAL PATTERN 
ON THE FUNNEL

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 

A replaceable valve for all Neno 
breast pumps provides proper 

milk flow during expression, 
ensuring efficient use of the 

device and stabilizing its suction 
strength. This replaceable part is 

essential for making sure that 
the device works properly in all 

conditions. 

VALVE



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.

A replaceable rubber tube for Neno breast 
pumps connects the bottle and breast shield to 
the pumping mechanism. The tube regulates air 
flow during milk expression and is made out of 
BPA-free PVC. A spare tube will surely come in 

handy when travelling.  

TUBE



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. 

A replaceable membrane 
for all Neno breast pumps is 

made out of BPA-free 
silicone. The membrane 

prevents milk and moisture 
from getting inside the 

tube, ensuring hygienic milk 
expression. Additionally, 

Neno breast pump 
membranes are airtight, 

ensuring that nothing will 
contaminate the breast 

milk.

MEMBRANE



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.

The Neno brand is most often 
recommended by mothers, 

midwives and lactation experts. 
Our products are dedicated for 

young parents, making their daily 
lives easier and letting them 

enjoy their time with their 
children.

UNDER CARE



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.

Breast feeding, despite being the most 
natural thing in the world, doesn’t always 

come easy. Both experienced midwives 
and lactation experts know that a 

well-fitting breast pump is essential for 
efficient, healthy and smooth milk 

expression.

LACTATION EXPERT 



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 TECHNICAL SPECIFICATION

Neno Spare parts kit 

  

EAN code:

CN code:

Packaging dimensions:

Packaging weight:

PN: 

- 2x membrane
- 2x valve 
- 1x breast shield
- 1x PVC tube

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

Compatible with:

Package contents:

5902479672397

84135020

225x176x170 mm

1051 g

NEN-MAM-LK008


