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En helt ny typ av pumpning,
skräddarsydd för dig

Bröstpumpar med Medela Flex™-teknik
En helt ny typ av pumpning – skräddarsydd för dig.

105-gradersvinkel
ger bättre passform
vilket ökar mjölkflödet

Översvämningsskydd
(slutet system) så att
du kan pumpa i en
bekväm ställning som
fungerar för dig

Alla mammor är olika, från formen
på bröst och bröstvårtor till
förutsättningarna i livssituationen.
Våra nya bröstpumpar med Flex™teknik är de första som utformats för
att anpassas efter din form för mer
effektiv och bekväm utdrivning.

PersonalFit Flex™-brösttratten
Oval form som
kan vridas
i 360 grader

Mjuk, smidig
och flexibel kant

Fyra kanalstorlekar
att välja mellan – vår
storleksguide hjälper
dig att hitta rätt

Den nya PersonalFit Flex™-brösttratten
utvecklades med hjälp av ett team bestående
av forskare och ammande mammor. Den är
utformad för att anpassa sig enkelt efter din
form och den främjar mjölkflödet genom att
förhindra att mjölkgångarna trycks ihop. Det
här gör det enklare för mammor att hitta den
pumpställning som är mest bekväm för just
dem. Resultatet? Bekvämare, mer effektiv
utdrivning, anpassad efter dig.

Mer mjölk och
högre komfort,
efter testning
på mammor
2-Phase Expression®-teknik

Dubbelpumpning

Ett barn som äter vid bröstet suger
först snabbt för att få igång mjölkflödet
och sedan långsammare under själva
amningen. Medela 2-Phase Expression®tekniken efterliknar de här instinktiva
rytmerna för att ge en mer naturlig
känsla och bekvämare pumpning.

Forskning visar att den unika
kombinationen av dubbelpumpning
och Medela 2-Phase Expression®tekniken ger ett större mjölkflöde med
högre energiinnehåll – och detta på
kortare tid än vad det tar att få fram
två flaskor genom enkelpumpning.

Bröstmjölk är fantastiskt. Det ger ditt barn den bästa tänkbara starten i livet. Medela har samarbetat
med bröstmjölksforskare i mer än 50 år. Vi finns här för att stödja alla ammande mödrar med vår
kunskap, expertis och vårt unika utbud av produkter, inklusive våra Schweiztillverkade bröstpumpar,
det pålitliga och säkra valet för hälso- och sjukvårdspersonal världen över.

Våra forskare har testat
brösttratten PersonalFit Flex™
i fyra kliniska studier med
ammande mammor. Baserat
på över 1 000 pumpningstillfällen
kunde man bevisa att denna
brösttratt erbjöd högre komfort
och effektivitet. Våra Flex™bröstpumpar är i likhet med
alla andra Medela-produkter
utformade för att underlätta
vid amning så att du kan
erbjuda ditt barn ovärderlig
bröstmjölk under längre tid.

Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

För snabb, effektiv urpumpning när du
behöver det

När du behöver en extraflaska så snabbt
som möjligt
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Elektrisk enkelbröstpump

Elektrisk dubbelbröstpump

PersonalFit Flex™-brösttratt

•

•

Sjukhusklassat vakuumintervall
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2-Phase Expression®

•
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Översvämningsskydd (slutet system)
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Fria från BPA
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Batteridriven

Upp till 1 timme

Upp till 1 timme

*Kliniska studier, PersonalFit Flex jämfört med PersonalFit, data i fil NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Du kan hitta mer hjälp och råd om matning med bröstmjölk samt Medelas pumpar och andra produkter på www.medela.se/flex
Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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Bröstpumpssortimentet
med Flex™-teknik

