
Nyligen genomförd forskning där för tidigt födda 
barn inlagda på sjukhus har matats med Calmita 
i stället för en vanlig matningsnapp har visat på 
följande fördelar:

 Tidigare utskrivning1

 Naturlig sugteknik2

 Ökad amning på sjukhuset1

Calmita  
Forskningsbaserad  
matningslösning för sjukhusbruk

Utformad för att underlätta 
utveckling av sugförmågan 
hos nyfödda

Calmita är en forskningsbaserad matningslösning 
för sjukhusbruk som hjälper nyfödda att utveckla 
och använda sin egen, naturliga sugförmåga.  
Calmita möjliggör ett liknande sugtag och 
matningsteknik som vid vanlig amning, så att  
amningen underlättas.

Barnets sugförmåga utvecklas så att man inte bara 
uppnår en fullständig sugcykel snabbare, utan 
också kan förkorta sjukhusvistelsen. Detta gör att 
risken för vårdrelaterade infektioner minskar och  
att den ekonomiska på familjer och samhälle blir 
lägre eftersom familjen kan återförenas tidigare  
och det blir lättare för mor och barn att knyta an 
till varandra och skapa en god relation.



  

Calmita Starter (vit)

I lågt tröskelvärde för den 
vakuumreglerade ventilen 

Calmita Advanced (gul) 

I medelhögt tröskelvärde för den 
vakuumreglerade ventilen

Calmita matningslösning  
för sjukhusbruk

Artikelnummer Produkt Material1)   Antal

008.0257 Ready-to-Use Calmita Starter PP, TPE 260 enskilda enheter

008.0258 Ready-to-Use Calmita Advanced PP, TPE 260 enskilda enheter
1) i kontakt med bröstmjölk

Mer information finns på http://www.medela.se/amning-sjukvardspersonal/produkter/matning/calmita.  
Du kan även kontakta din lokala Medela-representant.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com ©
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Säkerhet
Den inbyggda vakuumreglerade ventilen gör att barnet kan suga, svälja, 
pausa och andas under matningen, och ett amningsliknande matnings-
beteende underlättas. Barnet bestämmer själv takten i sitt ätande och 
kan pausa när som helst. 

Utveckling av färdigheter
Calmita finns i två varianter med olika tröskelvärden för den vakuumreg-
lerade ventilen, för olika utvecklingsstadier i barnets sugförmåga. På så 
sätt understöds utvecklingen av barnets sugbeteende så att sugförmå-
gan byggs upp steg för steg. Övergången från enteral till oral matning 
kan genomföras snabbare och sjukhusvistelsen förkortas. 

Ventilreglering
Ventilspåret i Calmita släpper in luft i flaskan för tryckutjämning. Den 
mjuka tätningsringen möjliggör säkra anslutningar utan läckage till 
Medelas olika engångsflaskor.

Storlek och form
Napplängden på Calmita har utformats med hänsyn till dimensionerna hos 
den fetala hårda gommen i den 32:a graviditetsveckan. Calmita-nappens 
form och diametern på dess bas har utformats för att möjliggöra sugtag 
i olika positioner för att passa barn i olika orofaciala utvecklingsstadier. 

Material
Calmita-nappens topp är tillverkad i mjukt termoplastiskt gummi (TPE).  
Vid basen på Calmita har gummidelen försetts med ett stödjande lager 
polypropylen (PP). Alla material som används är fria från BPA, latex och 
DEHP.

Användningsområden
För att underlätta övergången till helamning kan Calmita användas  
med bröstmjölk, berikad bröstmjölk, flytande modersmjölksersättning 
och i pulverform som lösts upp ordentligt.

Lätt att använda
Calmita är avsedd för engångsbruk och behöver inte rengöras före det 
första användningstillfället. Den levereras separat förpackad och i Ready-
to-Use form. Med Calmita kan barnet matas med flaska på ett naturligt 
sätt i barnets egen takt, utan de vanliga problemen med fritt mjölkflöde.

Ventilspår

Vakuumreglerad ventil

Obs! Det här dokumentet gäller inte 

för den amerikanska marknaden.

Sverige
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby, Sverige
Tel  +46 8 588 03 200
Fax  +46 8 588 03 299
info@medela.se, www.medela.se
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