Välj rätt Medela bröstpump för rätt tillfälle!

Freestyle™

Swing maxi™

Swing™

Harmony™
Pump &
Feed Set

Flera gånger dagligen

Flera gånger dagligen

Dagligen eller tillfälligt

Tillfälligt

Tillfälligt

Elektrisk dubbelbröstpump

Elektrisk dubbelbröstpump

Elektrisk bröstpump

Manuell bröstpump

Nät eller uppladdningsbart
batteri (ingår)

Nät eller 6 st. 1,5 V AAA
batterier (ingår ej)

Nät eller 4 st. AA
LR6 batterier (ingår ej)

Manuell bröstpump utan
extra tillbehör
_

_

Harmony™

_
Minnesfunktion, digital
bakgrundsbelyst LCDdisplay samt timer.
*Alla Medelas bröstpumpar inkluderar brösttratt i standardstorlek 24 mm. Brösttratt PersonalFit finns även i fyra andra storlekar, som beställningsvara.
Läs mer om symbolerna på följande sida
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Läs mer om Medelas symboler
2-Phase
Expression
teknologi

Först används en snabb
pumprytm för att stimulera
mjölkutdrivningsreflexen: Den
här fasen kallas stimulering.
Sedan används en
långsammare pumprytm för
att skonsamt och effektivt
pumpa ur mjölken: Den här
fasen kallas utdrivning.

Dubbelpumpning







Genom intensiv och
banbrytande forskning har
Medela omvandlat barnets
intuitiva sugbeteende till
teknisk expertkunskap.
Resultatet är 2-Phase
Expression teknologin.



Upp till 18 % mer mjölk
under dubbelpumpning
jämfört med enkelpumpning.
Ger mjölk med högre
energiinnehåll, vilket särskilt
gynnar för tidigt födda barn.
Högt energiinnehåll tyder på
bättre tömning av brösten,
vilket kan bidra till att
upprätthålla amningen.
Tidsbesparande:
dubbelpumpning går
dubbelt så snabbt som
enkelpumpning.

Brösttrattar
i olika storlekar

Mamman har möjlighet att välja
rätt brösttrattstorlek för att göra
pumpningen så bekväm och
effektiv som möjligt.
Brösttrattarna PersonalFit finns
i fem olika storlekar:


S (21 mm)



M (24 mm, standard)



L (27 mm)



XL (30 mm)



XXL (36 mm)

Beställningsvara.
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Calma – en unik
bröstmjölksnapp



Barnet kan äta i sin egen takt,
andas och pausa
regelbundet.



Hjälper barnet att bevara det
naturliga sugbeteendet det
har lärt sig vid bröstet.



Gör det enklare att växla
mellan bröst, Calma och
tillbaka till bröstet igen.



En storlek som passar under
hela amningsperioden.



Den unika bröstmjölksnappen
för ditt barn.

BPA-fri

Våra produkter är tillverkade
av polypropylen och är bevisat
säkra för barn.
Kemikalien BPA har under
ganska lång tid ansetts som
skadlig för hälsan. Därför
rekommenderar experterna att
endast BPA-fria flaskor för
bröstmjölk används.

