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Medelas manuella bröstpump med 2-Phase Expression-teknik är lätt att använda 
och idealisk för tillfällig pumpning.

Kort om bröstpumpen 

   Lätt och diskret.

    Snyggt utformad och bekväm att 
använda: enkel montering och 
ergonomiskt, vridbart handtag  
på pumpen.

   Med 2-Phase Expression-teknik.

tillfällig
pumpning



  

Harmony är en av de få manuella bröstpumpar i världen som är baserad 
på 2-Phase Expression-teknik*. Pumpen som uppfunnits av Medela 
efterliknar barnets naturliga sugbeteende vid mammans bröst. Korta  
och stimulerande mönster följs av längre mönster, vilket ger ett  
optimalt mjölkflöde. 

Harmony är en lätt, manuell bröstpump som erbjuder tyst och diskret 
pumpning. Den är kompakt och tar inte mycket plats i handväskan. 

Harmonys ergonomiska design är intuitiv och därför mycket enkel att 
använda. Den består av endast åtta delar, vilka är enkla att plocka isär 
och rengöra. Handtaget på pumpen är utformat för att kunna vridas så 
att du alltid kan hitta bästa vinkeln för att pumpa ur mjölk utan att behöva 
hålla armarna i en obekväm position. Handtagsskaftet har ett mjukt och 
skönt gummihölje som gör pumpningen lite tystare och mer bekväm  
för dina händer. 

Harmony ™

Ett bra val:
I   För tillfällig pumpning eller som komplement till en elektrisk  

dubbelbröstpump eller hyrpump

I   När du behöver en enkel, bekväm och tyst pump

I   För mammor som behöver en lätt och kompakt pump som  
inte tar mycket plats i handväskan

I   Rekommenderas vid lindrigare amningsbesvär samt vid plana  
eller indragna bröstvårtor

Innehåll:
I   Harmony handtag

I   PersonalFit brösttratt 24 mm

I   Anslutningsdel

I   Ventilhuvud och membran

I   Flaska för bröstmjölk

I   Flaskhållare

I   Flerfunktionslock

Följ Medela Sverige på:

Medela rekommenderar  
att köpet kompletteras med:

I Starter Kit
I BH-inlägg för engångsbruk 
I Purelan 

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

 M
ed

el
a 

A
G

/2
01

.0
25

4/
M

S
E

S
V/

20
16

-1
1/

A
a




