
Alla PersonalFit™ PLUS pumpset är försedda med samma tidsbesparande funktioner:

Snabb och enkel att använda och sterilisera 

Så effektiviserar PersonalFit™ PLUS  
för Symphony® processerna på sjukhus

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

Testat och beprövat på sjukhus
I en klinisk studie observerade vårdpersonal mammor som använde PersonalFit™ PLUS 
pumpset och betygsatte upplevelsen av att rengöra dem. De utvärderade också den 
övergripande användarvänligheten. Resultaten visade på en statistiskt signifikant förbättring: 2

Färre, större delar Intuitiv montering

• För in brösttratten.
• Fäst slangen.
• Skruva fast flaskan.

Enklare utformning än hos 
standardpumpset, vilket  
gör hanteringen enklare. 2

Membranet som skyddar mot 
översvämning är enkelt att 
fästa på anslutningsdelen. 

Anslutningsdel som klickas fast 

Rengöring 83 % Användbarhet 82 %

Rengöring 90 %* Användbarhet 89 %*

 Standardpumpset  PersonalFit™ PLUS *Visar att resultaten var statistiskt signifikanta (p < 0,05)

Tidsbesparing på avdelningar där det är fullt upp
Tid är en värdefull vara för såväl vårdpersonal som mammor, särskilt  
på sjukhus där tempot är högt. PersonalFit™ PLUS har utformats för  
att vara så enkel som möjligt att montera, använda och rengöra.  
Detta för att frigöra tid för att fokusera på det allra viktigaste:  

mammans och barnets välbefinnande. Dessutom har det visat sig att 
PersonalFit™ PLUS kan driva ut mer mjölk på samma tid jämfört med 
pumpset av standardtyp. 1

Efter 15 minuters pumpning: 11 % mer mjölk Mer tid över mer omsorg 

”klick”

Betyg 

Dessutom kan 
PersonalFit™ PLUS 
endygnspumpset 

användas direkt efter 
uppackning, medan 

återanvändningsbara 
versioner är enkla  

att sterilisera. 

15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY

15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY
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Referenser 1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Clinical study. (NCT02496429). 2015.


