
Swing maxi ™
högeffektiv. bekväm. snabb.
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EFFICIENCY

Swing maxi är en av de mest populära elektriska dubbelbröstpumparna  
i världen. Den kombinerar kvaliteten hos Medela Swing med en mer kraftfull 
motor eftersom den är gjord för dubbelpumpning.

Kort om bröstpumpen 

   Högeffektiv: pumpar i genomsnitt  
18 % mer mjölk på halva tiden  
med dubbelpumpning och  
2-Phase Expression-teknik.

   Kraftfull och kompakt: kombination  
av en mer kraftfull motor som möjliggör 
dubbelpumpning med en praktisk  
och kompakt pumpdesign. 

   Enkel och bekväm: enkel användning 
med fyra tydliga knappar, liten och 
bärbar pump med valbar batteridrift.

effektiv
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flera gånger
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Swing maxi ™

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  Swing maxi motorenhet

I  2 × PersonalFit brösttratt 24 mm

I  2 × Anslutningsenhet

I  Slang

I  2 × Flaska för bröstmjölk

I  2 × Flerfunktionslock

I  2 × Flaskhållare

I  Nätadapter

I  Calma – matningsnapp

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

Swing maxi elektrisk dubbelbröstpump är ett utmärkt alternativ för aktiva 
mödrar som behöver pumpa regelbundet och öka mjölkproduktionen. 
Swing maxi har en mer kraftfull motor än Swing. På så vis kan 18 %  
mer mjölk pumpas ut på halva tiden med hjälp av kombinationen med 
dubbelpumpning och 2-Phase Expression-teknik *. 

Swing maxi har nio fullständigt reglerbara vakuumnivåer för bekväm 
pumpning. Den är lätt och kompakt – med både nätdrift och batteridrift – 
för komfort, frihet och flexibilitet. 

Swing maxi är intuitiv och enkel att använda och montera. Alla tillbehör  
är enkla att rengöra – i diskmaskinen eller för hand med varmt vatten  
och diskmedel. Den kan rengöras genom kokning, med hjälp av  
en ångsterilisator, eller i en Medela Quick Clean-rengöringspåse  
för mikrovågsugnen. 

Tillvalet Easy Expression BH för handsfreepumpning innebär enkel 
hantering och sparar mer tid. Detta uppskattas av mammor som  
kräver största möjliga bekvämlighet, smidighet och effektivitet  
i sin dagliga pumpning.

Fördelarna med dubbelpumpning* 

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

   Bröstmjölk med högre 
energiinnehåll

   Dubbelt så snabbt som 
enkelpumpning
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