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Underlättar hygienisk hantering

Se till att fingernaglarna är 
korta och ta av sig alla eventuella 
smycken. 1 

Tvätta händerna noggrant. Torka händerna med en  
ren pappershandduk. 2,3

Stänga av kranen på ett  
sådant sätt att inte händerna 
kontamineras på nytt. 1 

Sterila engångsversioner
Validerade i enlighet med 
tillämpliga standarder för sterila 
medicintekniska produkter och 
certifierade som sterila under hela 
sin livslängd.

Ready-to-Use endygnsversioner
Tillverkade och förpackade i ett 
renrum, mikrobiologiskt testade 
före frisläppande.

Återanvändningsbart pumpset
Kan steriliseras och autoklaveras 
och därmed användas av flera 
olika mammor.

På sjukhus är det avgörande att bröstmjölkens skyddande egenskaper 
bibehålls och att kontamineringsriskerna minimeras. Det är ett av skälen 
till att det är så viktigt att uppsamlingen av bröstmjölk kan ske på ett så 
hygieniskt sätt som möjligt.

Medela erbjuder följande sortiment med PersonalFit™ PLUS för  
sjukhus för att kunna uppfylla olika hygienbehov, resurser och policyer. 
De två endygnsversionerna kan användas direkt efter uppackning.

Så stödjer PersonalFit™ PLUS för  
Symphony® sjukhusens hygienrutiner

PersonalFit™ PLUS pumpset är även utformade för att minimera 
behovet av hantering vid montering och användning.

Säker uppsamling av bröstmjölk

Översvämningsskydd
Denna funktion, som även kallas slutet system, ökar hygienen vid  
användning av PersonalFit™ PLUS, eftersom membranet förhindrar  
att mjölk kommer in i slangen eller motorn.

Kom-ihåg-hjälp
På förpackningen till endygnspumpseten finns en dekal med 
enkla steg-för-steg-anvisningar som ger en snabb påminnelse 
om hur pumpsetet ska användas på ett säkert sätt. 

Anslutningsdelen 
klickas fast över 
membranet

Brösttratt

Det är viktigt att man inte äventyrar hygienen hos PersonalFit™ PLUS genom att hantera det på fel sätt. Innan pumpningen påbörjas eller pumpsetet 
vidrörs ska användaren:

Bästa praxis vid pumpning

1 2 3 4

Membran

Större pumpsetdelar 
+ färre delar = 

mindre behov 
av hantering

Se PersonalFitTM PLUS-sortimentet på medela.se/pfp och hitta mer information på medela.se/utbildningsmaterial
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