
Tillmatningsset (SNS)
Steg-för-steg-guide om rengöring, 
montering och användning av 
tillmatningssetet

Så här rengör du ditt tillmatningsset

Rengör behållaren, TwistLok-
locket, ventilen och locket 
ytterligare med antingen kokande 
vatten, i diskmaskin eller med 
Medela Quick CleanTM-påsar.

Vid rengöring med kokande 
vatten ska behållaren,  
TwistLok-locket, ventilen och 
locket vara helt nedsänkta  
i vatten och kokas i fem minuter.

Vid rengöring i diskmaskin 
placeras behållaren,  
TwistLok-locket, ventilen  
och locket på den översta  
hyllan eller i bestickkorgen.

Vid rengöring av behållare, 
TwistLok-lock, ventil och lock  
i mikrovågsugn, använd Medela 
Quick CleanTM-påsarna i enlighet 
med instruktionerna på påsen.

Efter rengöring ska delarna 
torkas med en ren handduk eller 
få lufttorka på ren handduk.

Förvara de rena delarna på  
en ren plats. Förvara dem inte  
i lufttät behållare eller påse.
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Rengör setet före första användningen och efter varje användning

Rengör setet före första användningen och en gång varje dag

Torkning och förvaring Tillmatningssystemet

Skölj alla delar  
i kallt vatten  
(ca 20 °C).

Rengör alla delar 
i rikligt med varmt 
vatten och diskmedel 
(ca 30 °C). 

Skölj alla delar 
igen i kallt vatten  
(ca 20 °C).

Fyll rengörings-
sprutan med varmt 
vatten och diskmedel 
och spola genom 
slangen 3 gånger.

Blås slutligen 
igenom slangen 
med luft tills insidan 
är synligt torr.

Spola genom 
slangen igen  
3 gånger med  
rent vatten.
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Tips och tricks

1,5-2 cm
1,5-2 cm

Lossa på klämman så att mjölken  
kan rinna ut.

Montera tillmatningssetet

Placering och matning med tillmatningssystemet

Fyll behållaren med 
önskad mängd mjölk.

Tvätta händerna noga med tvål och vatten före användningen.

Sätt fast klipset på 
ringen. Placera ringen 
med monterat klips runt 
nedre delen på den 
tomma behållaren.

Placera ventilen på 
änden av Twistlok-locket. 
Skruva fast TwistLok-
locket med ventil på 
behållaren.

Trä Twistlok-slangen 
genom klämman och 
tryck ner slangen i urtaget 
på klämman så att 
mjölken inte kan rinna ut.

Skruva fast slangen  
med monterad klämma 
på Twistlok-locket.

Om du är osäker på hur du ska använda tillmatningssetet ska du kontakta amningsspecialist eller vårdpersonal.

Fäst tillmatningssetet med klipset så det  
sitter säkert och bekvämt, antingen på  
BH:ns axelband, en top, eller en kudde 
bakom dig.
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Skanna QR-koden för  
mer information om  

tillmatningssetet

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

Du kan använda tejp för att få slangen  
att sitta bättre. Tejpa fast slangens ände på 
bröstet så att den sticker ut ungefär 0,5 cm  
förbi bröstvårtan, antingen vid läget klockan  
10 eller vid läget klockan 2.

Låt sedan barnet ta suggrepp som vanligt.

När du ska placera slangen ska du först  
låta barnet ta suggrepp vid bröstet.

När barnet har ett bra suggrepp för du  
försiktigt in slangen cirka 1,5-2 cm i det  
övre hörnet av barnets mun.
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2 – Alternativ A

2 – Alternativ B

Denna snabbguide 
ersätter inte den vanliga 

bruksanvisningen.

•   Du kan höja upp systemet om du vill att mjölken ska rinna snabbare och sänka  
det om du vill minska flödet.

•   Det kan krävas ett par försök innan det här blir ett enkelt sätt att mata barnet.  
Om du eller barnet har problem eller tycker det känns obehagligt försöker  
du på nytt nästa gång det är dags att amma.


