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I Effektiv för mammor till för tidigt födda
barn och fullgångna barn
I Stöd under de första dagarnas
laktation: Medelas initieringsteknik
I Optimerar mjölkvolymen vid etablerad
amning
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Symphony PLUS program card
for use with the Symphony breastpump

Symphony PLUS – utformad för att efterlikna
sugmönstret hos ett fullgånget barn
Symphony PLUS programkort innehåller två olika
pumpningsprogram för bröstpumpen Symphony.
Dessa forskningsbaserade program har utvecklats
specifikt för att stödja mammor på deras amningsresa – för att initiera, bygga upp och upprätthålla
en tillräcklig mjölkproduktion 1 – 7.
Mammor går igenom samma amningsprocess oavsett
om deras barn är fullgångna eller om de föds för tidigt 8 – 10.
Utvecklingen av bröstvävnaden där de mjölkproducerande cellerna skapas kallas sekretorisk differentiering
(lactogenesis I). Utvecklingen sker främst under graviditeten 11. Sekretorisk aktivering (lactogenesis II, då mjölken
”rinner till”) kallas aktiveringen eller ”påslagningen” och
initieringen av mjölkproduktionen (vanligtvis sker detta
inom 72 h efter födseln 12, 13). Mjölkproduktionens förlopp
kan därför beskrivas som ett sammanhängande förlopp
som består av fyra faser: utveckling av bröstvävnaden
(utvecklingsfasen), initiering av mjölkproduktionen
(initieringsfasen), uppbyggnad av mjölkproduktionen
(uppbyggnadsfasen) och slutligen upprätthållandet
av mjölkproduktionen (upprätthållandefasen).
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oregelbundet, och växlar mellan perioder då barnet
suger och viloperioder. Allt eftersom mjölkproduktionen
ökar börjar barnet stimulera mjölkflödet med ett snabbEnglish
are sugmönster, för att
sedan byta till ett långsammare,
närande sugmönster när mjölken börjar flöda 21, 22.

När mammans mjölkproduktion går igenom dessa faser
utvecklas samtidigt barnets amningsbeteende 14 – 19.
Under den tidiga perioden direkt efter födseln finns
endast lite mjölk tillgänglig för barnet 20. Barnets sugmönster under de första dagarna efter födseln är därför
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Sekretorisk
differentiering (LI)
Utveckla

393 ml 226–745 ml

580 ml 306–1 010 ml

563 ml 354–929 ml

558 ml 360–888 ml

610 ml 421–1 008 ml

657 ml 442–1 223 ml

606 ml 485–872 ml

682 ml 395–1 283 ml

654 ml 410–1 001 ml

Inga data

Inga data

668 ml 423–1 024 ml

Födsel

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dagar

Sekretorisk
aktivering (LII)
Initiera
Genomsnittligt
dagligt mjölkintag 14
(Neville et al., 1988)

Intervall för daglig
mjölkproduktion 1
(Meier et al., 2012)

Första månaden

Etablerad
amning
Bygg upp

Upprätthåll
Intervall för dagligt mjölkintag efter en
månad 19. Detta intag förblir detsamma från
1–6 månader 15. (Kent et al., 2006; 2013)
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185 ml 12–379 ml

1

0–155 ml
56 ml

Graviditet

798 ml 478–1 356 ml

Amningsresan

®
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Stöd under de första dagarnas
laktation: programmet INITIERA
med Medelas initeringsteknik

Naturliga metoder för att maximera
mjölkproduktionen: programmet
UPPRÄTTHÅLL med 2-Phase
Expression-teknik

SAMPLE – Not for clinical use

INITIATION

English

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

200.9186

Programmet INITIERA efterliknar det
Symphony PLUS program card
for use with the Symphony breastpump
oregelbundna och snabbare sug- och
Programmet UPPRÄTTHÅLL är baserat
pausmönstret hos ett fullgånget barn under de första
på det fullgångna barnets sugmönster i två faser under
amningsdagarna.
etablerad amning.
TECHNOLOGY

Detta program är utformat för att optimera mjölkvolymen
efter sekretorisk aktivering för att stödja alla mammor
i att bygga upp och upprätthålla amningen 3 – 7.

Programmet INITIERA
I	Innehåller Medelas initieringsteknik med en blandning
av stimuleringsfaser, en utdrivningsfas och en pausfas.
I	Har en fast programtid på 15 minuter.
I	Är avsett att användas av mammor som är beroende
av pump tills dess att sekretorisk aktivering inträffar
(pumpning av 20 ml eller mer totalt under tre på
varandra följande pumpningar ELLER för användning
under maximalt 5 dagar).

Programmet UPPRÄTTHÅLL
I	Innehåller Medelas 2-Phase Expression-teknik
med en stimuleringsfas med högre frekvens
(120 cykler per minut) för att stimulera mjölkflödet,
följt av en långsammare utdrivningsfas (~60 cykler
per minut) för att pumpa ur mjölken.
I	Kan användas av alla mammor för att hjälpa till att
bygga upp och upprätthålla mjölkproduktionen 1 – 7.

Produktens fördelar
Symphony Bröstpump och dess forskningsbaserade
program har utvecklats specifikt för att stödja mammor på deras amningsresa – för att initiera, bygga upp
och upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion 1 – 7.

Studier har visat att
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Det här programmet är tänkt att användas under de
första dagarna efter födelsen, innan den sekretoriska
aktiveringen, för att stödja mammor som är beroende
av pumpning för att initiera mjölkproduktion 1, 2.

I	Symphony Plus programkort är effektivt för mammor

till för tidigt födda barn och fullgångna barn 1 – 7.
I	Det hjälper mamman att initiera, bygga upp och

upprätthålla en tillräcklig mjölkproduktion 1 – 7.

Symphony PLUS programkort är standardprogramvaran som medföljer Symphony Bröstpump.

I	Det hjälper mammor att pumpa ur tillräckligt med

Detta kort, som finns att beställa separat, erbjuder en
unik uppgraderingsfunktion som gör det möjligt att
integrera nya forskningsresultat genom att helt enkelt
byta kort.

I	Mammor som använder programmet INITIERA följt

mjölk 1 för att barnet ska kunna matas med enbart
bröstmjölk.
av programmet UPPRÄTTHÅLL kunde producera
signifikant större mjölkvolymer under de första två
veckorna 1.
I	Om mamman dessutom använder programmet

INITIERA följt av programmet UPPRÄTTHÅLL är
det mer effektivt än att enbart använda programmet
UPPRÄTTHÅLL 1.
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Beställa information
Symphony PLUS programkort medföljer Symphony Bröstpump. Ytterligare kort eller andra språk kan beställas med följande referens

