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Medelas Swing är en kombination av flerfaldigt prisbelönt design och  
forskningsbaserad teknik. Den populära bröstpumpen är en utmärkt  
lösning för bekväm, regelbunden och diskret pumpning av bröstmjölk.

Kort om bröstpumpen 

   Effektiv och bekväm: en kraftfull liten 
motor och en anpassad brösttratt.

   Liten, kompakt och lätt: får plats  
i handväskan och kan drivas med batteri.

   Vetenskap och natur i perfekt harmoni: 
2-Phase Expression-tekniken efterliknar 
barnets sugbeteende*.

tillfällig 
eller daglig
pumpning



  

Swing är en kompakt, enkel, elektrisk bröstpump med forsknings-
baserad 2-Phase Expression-teknik*, den första forskningsbaserade 
pumptekniken som efterliknar barnets naturliga sugrytm. Denna populära 
pump erbjuder praktisk och smidig pumpning med hög effektivitet och 
stor bekvämlighet. Du kan skifta mellan stimulerings- och utdrivningsfaser 
och välja den vakuumnivå som är mest bekväm. Batterialternativet 
kombinerat med en bältesklämma ger maximal rörlighet, och den kan 
också användas med en nätadapter. Swing är enkel och smidig att 
använda, rengöra och montera. 

Denna lätta pump, för diskret pumpning både i och utanför hemmet,  
är en av de tystaste bröstpumparna på marknaden. Mammor som lever 
aktiva liv och är borta från sina barn då och då eller inte vill tillbringa för 
mycket tid med att pumpa uppskattar denna omtyckta bröstpump.

Swing ™

Ett bra val:

I  För tillfällig eller daglig pumpning både i och utanför hemmet

I   För mammor som önskar bekväm, diskret och smidig pumpning

I  Lätt att sätta ihop, använda och rengöra

I  Flera olika vakuumnivåer och inställningar

I   Rekommenderas vid lindrigare amningsbesvär, t.ex. problem  
med suggrepp eller ömma bröstvårtor

Innehåll:

I  Swing motorenhet

I  PersonalFit brösttratt 24 mm

I  Anslutningsdel

I  Slang

I  Ventilhuvud och membran

I  Flaska för bröstmjölk

I  Flerfunktionslock

I  Flaskhållare

I  Nätadapter

I  Väska

I  Upphängningsrem

I  Calma – matningsnapp

Följ Medela Sverige på:

Medela rekommenderar  
att köpet kompletteras med:

I Starter Kit
I BH-inlägg för engångsbruk
I Pump & Save bröstmjölkspåsar

*  Hänvisningar till vår forskning finns 
på  www.medela.se/forskning
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby

Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se




