
NY    Swing MaxiTM

Nya Swing Maxi
Ger dig stöd i allt vad du är: 
en stolt mamma och mer.

Medelas forskningsbaserade 
teknologier, implementerade 
i nya Swing MaxiTM 

Swing MaxiTM

Delar som ingår:

Dubbelpumpning med Swing MaxiTM 

ger 18 % mer mjölk 1 på kortare tid 
än vid pumpning av ett bröst i taget.

2-Phase Expression®-teknik efterliknar 
barnets naturliga sugmönster, först 
snabbare för att stimulera mjölkflödet, 
sedan långsammare för att äta – för 
bekvämare och effektivare pumpning.2,3

PersonalFit FlexTM brösttratt med 
 105-graders öppningsvinkel, mjuk 
kant  och oval form för bättre passform 
minskar  trycket på mjölkkanalerna 
för att göra pumpningen  bekvämare 
och ge upp till 11,8 % mer mjölk.4

ÖVER 60 ÅRS 
FORSKNING

1 st Swing MaxiTM

motorenhet

2 st PersonalFit FlexTM 

anslutningsenheter

2 st PersonalFit FlexTM

 brösttrattar 21 mm

2 st PersonalFit FlexTM

 brösttrattar 24 mm

2 st 150 ml-bröstmjölks-
flaskor med lock

2 st flaskstativ

1 st USB-laddningskabel1 st slang

1st bruksanvisning
1x USB-strömadapter

MILJONTALS 
MAMMOR 

FÖREDRAR DEN

medela.se

SCHWEIZISK 
DESIGN
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Mycket förändras med ett nytt barn. Att hitta 
balansen mellan dina nya prioriteringar 
och vad du brukade göra är en utmaning. 
Men när du lyckas är det en underbar känsla. 
Nya Swing Maxi™ är en kompakt och lättanvänd 
elektrisk dubbelbröstpump med förbättrad 
mobilitet för att passa in i din livsstil.

Nya 
Swing MaxiTM

SNABBARE UPPLADDNING
med USB-C-port jämfört med mikro-USB-port

DUBBELPUMPNING
ger upp till 18 % mer mjölk på kortare tid 1

ENKEL ATT SÄTTA IHOP OCH RENGÖRA
färre delar

BEKVÄM, MJUK KANT
för ökad komfort 

SLUTET SYSTEM
förhindrar att bröstmjölk kommer in i slangen

11,8 % MER MJÖLK4

ENKEL ATT ANVÄNDA
intuitivt gränssnitt med 4 knappar och 
9 förprogrammerade inställningar

2-PHASE EXPRESSION®-TEKNIK
efterliknar barnets naturliga sugrytm 2,3

MÄRKBART TYSTARE
jämfört med föregående generation, 
under 45 dB vid maximal pumpnivå

FÖRBÄTTRAD MOBILITET 
inbyggt, laddningsbart batteri som räcker 
till 6 urpumpningar efter en uppladdning




