
SpecialNeeds® Feeder
Kortbruksanvisning

Viktigt

Före första användning, separera ventilmembranet från ventilplattan. Tvätta och sterilisera alla delarna, t.ex. koka  
i 3–5 minuter eller autoklavera. Nappen är en förbrukningsprodukt och bör bytas ut vid behov, t.ex. om mjölken flödar  
för fort (se ”Hur flödesskåran fungerar”) eller om skåran är skadad i kanterna.

Montering av ventil och flaska

 1   Pressa fast membranet på ventilplattan (ovansidan) så att proppen 
går helt igenom hålet i plattan.

 2    Häll önskad mängd mat i flaskan.

 3    Lägg den monterade ventilen över flaskan (se till att membranet 
och den höga kanten är vända uppåt).

 4    Placera nappen på ventilplattan och skruva sedan ihop delarna 
med låsringen.

Låsring

Napp

Ventilmembran

Ventilplatta med den höga kanten  
på ovansidan

Mjölkflaska



Fyllning av nappen

 1  Håll flaskan upprätt och tryck ut luften ur nappen.

 2   Håll kvar trycket och vänd flaskan upp och ned.

 3    Släpp trycket och lite mjölk kommer ut ur nappen.

 4   Upprepa detta flera gånger tills nappen är helt fylld.

Kontroll av flödet

Nappen har en öppning med flera flödesalternativ som kan justeras  
för att passa barnet. Flödeshastigheterna visas av de tre linjerna  
på nappen, den längsta linjen för maximalt flöde, den något kortare  
för medelflöde, den kortaste linjen för minimalt flöde.

Hur flödesskåran fungerar

 a   Skåran horisontellt 
Trycket håller skåran stängd, minimalt flöde.

 b   Skåran diagonalt 
Skåran är delvis öppen och ger medelflöde.

 c   Skåran vertikalt 
Trycket öppnar skåran och ger maximalt flöde.

Rengöring och sterilisering

Före första användning och dagligen
Flaskans alla delar bör kokas i 5 minuter. För att reducera avlagringar (som kan påverka ventilens funktion)  
rekommenderar vi att man använder destillerat vatten. Alla delar kan rengöras i diskmaskin.
Vid användning på sjukhus, kan alla delar autoklaveras vid 134 °C i 3 minuter eller vid 125 °C i 15 minuter.

För att undvika skador under steriliseringen, utsätt inte delarna för yttre tryck.

SpecialNeeds bör rengöras efter varje användning. Om det fortfarande finns mjölk kvar i nappen ta försiktigt bort 
nappen över handfatet. Demontera SpecialNeeds och se till att ventilplattan tas isär från nappen. Tvätta alla delar 
ordenligt i hett diskmedelsvatten och skölj med kallt vatten. Låt delarna lufttorka på en torr, ren handduk.

Obs: Denna kortbruksanvisning ersätter inte ordinarie bruksanvisning, REF 190.1059 och 
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Kläm ihop

         Släpp

Skåra

  a  Minimalt flöde
  b  Medelflöde
  c  Maximalt flöde

Local contact:
Medela Medical AB 
Box 7266, 187 14 Täby 
Phone 08-588 03 200 
Fax 08-588 03 299

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com




