
Freestyle ™
allt i ett. innovativ. tidsbesparande.

5BREAST
SHIELD
SIZES 

BPA 
Bisphenol-A   

free
EFFICIENCY

Allt du kan önska i en av världens minsta elektriska dubbelbröstpumpar med 
2-Phase Expression-teknik och många ytterligare funktioner. Den kompletta och 
innovativa bröstpumpen garanterar hög bekvämlighet och effektivitet vid daglig 
pumpning både i och utanför hemmet.

Kort om bröstpumpen 

   Bärbar: tack vare litet format och 
uppladdningsbart batteri kan du  
pumpa nästan var du vill. 

   Enkel interaktion med digital display, 
minne, timer och bakgrundsbelysning. 

   Mer mjölk på kortare tid tack vare 
2-Phase Expression-teknik och 
dubbelpumpning*.
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Freestyle ™

Ett bra val:

I För effektiv och daglig pumpning 

I När det är viktigt att spara tid 

I När praktisk och effektiv pumpning är nödvändig 

I För användning både i och utanför hemmet 

I När det är viktigt med intuitiv och enkel hantering 

I Rekommenderas särskilt om mjölkproduktionen är låg

Innehåll:

I  Freestyle motorenhet 

I  Uppladdningsbart batteri 

I  2 × PersonalFit brösttratt 24 mm 

I  2 × Anslutningsdel 

I  Slang 

I  4 × Flaska för bröstmjölk

I  4 × Lock

I  2 × Flerfunktionslock

I  2 × Flaskhållare

I  Nätadapter 

I  Väska till Freestyle bröstpump 

I   Väska och kylklamp till Freestyle 
bröstpump

I  Calma – matningsnapp 

I   Förpackning med 4 BH-inlägg  
för engångsbruk

Följ Medela Sverige på:

Medela rekommenderar att  
köpet kompletteras med:

I Starter Kit
I BH-inlägg för engångsbruk
I Easy Expression BH

*  Hänvisningar till vår forskning finns på  www.medela.se/forskning

Medela Freestyle dubbelbröstpump som är liten, lätt och kan fästas  
med bältesklämma är utformad med aktiva mammor i åtanke. Den 
högeffektiva pumpen rekommenderas för mammor som behöver  
pumpa ur mjölk flera gånger om dagen. 

Med sina 370 g är det en av de minsta dubbelbröstpumparna på 
marknaden. Den är utformad för kvinnor som behöver pumpa effektivt 
flera gånger dagligen. Freestyle har ett praktiskt format och ett 
uppladdningsbart batteri så att du kan pumpa var som helst. 

Den bakgrundsbelysta digitala skärmen visar information som 
pumpnings-, utdrivnings- och vakuumnivå och det finns en timer så att  
du inte behöver titta på klockan medan du pumpar. En suverän funktion 
hos Medela Freestyle är minnesfunktionen: med den kan du ställa in  
en vakuumnivå som passar dig och som automatiskt tillämpas när du 
använder pumpen. Och när du är färdig kan du packa ner dina flaskor  
i en kylväska och förvara allt i den praktiska medföljande väskan. 

Tack vare Medelas 2-Phase Expression-teknik* kan bröstpumpen 
efterlikna barnets naturliga sugbeteende vid mammans bröst och  
är därför behaglig att använda.

Fördelarna med dubbelpumpning* 

   Hjälper till att öka och  
upprätthålla mjölkproduktionen 
när amning inte är möjligt

   Bröstmjölk med högre  
energiinnehåll

   Dubbelt så snabbt som  
enkelpumpning

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

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby ©
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Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se




