
DA Brugsanvisning 

Supplemental 
Nursing System™



Tak fordi du har valgt SNS Ammesystem SNS er en madningsløsning, der gør det muligt for 
flere spædbørn at blive ammet og forblive motiveret for at blive ammet.
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Tilsigtet anvendelse for SNS Ammesystem
SNS Ammesystem er designet til at give supplerende næring til spædbørn, mens 
de ammes. Formålet med SNS er at gøre det muligt for mødre at amme i tilfælde, 
hvor dette ellers ikke ville være muligt. SNS kan bruges til at træne sugerytme og  
til at stimulere moderens mælkeproduktion. Under alle omstændigheder bidrager 
SNS til at bibeholde den vigtige hud-mod-hud-kontakt mellem mor og barn.

Mødre kan anvende systemet med deres egen udmalkede mælk, beriget  
brystmælk eller modermælkserstatning.

Målgruppe/brugere 
SNS Ammesystem er beregnet til anvendelse i tilfælde, hvor spædbarnet har  
en svag sugestyrke eller ikke kan fastholde vakuum tilstrækkeligt længe. SNS  
kan også anvendes af mødre med lav mælkeproduktion og ved amning af  
adopterede spædbørn.

Kontraindikationer
SNS kan ikke anvendes af mødre, der ikke kan amme som følge af en medicinsk 
lidelse. Ligeledes må mødre, som tager medicin, der ikke tåles af spædbørn,  
ikke anvende SNS. 

1. Tilsigtet anvendelse/målgruppe – kontraindikationer

Yderligere information på dit sprog:

Eller se vores hjemmeside på www.medela.com /sns
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Forsigtig
Manglende overholdelse af anvisninger af denne type kan medføre 
(mindre) skader eller kontaminering/bakterievækst.

i Bemærk
Manglende overholdelse af anvisninger af denne type kan medføre 
skader på apparatet.

i
Info
Nyttige eller vigtige oplysninger, som ikke vedrører sikkerhed.

Symboler på emballagen

Dette symbol angiver, at materialet indgår i en genvindings-/genbrugs-
proces.

Dette symbol betyder, at emballagen består af karton.

Dette symbol betyder, at apparatet ikke må udsættes for sollys.

Dette symbol betyder, at apparatet er skrøbeligt og skal håndteres 
forsigtigt.

Dette symbol markerer temperaturbegrænsningerne for anvendelse, 
transport og opbevaring.

Dette symbol markerer fugtighedsbegrænsningen for anvendelse, 
transport og opbevaring.

Dette symbol markerer grænserne for lufttryk under anvendelse,  
transport og opbevaring.

Advarselssymbolerne markerer alle anvisninger, der er vigtige for sikkerheden. Hvis 
disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade eller skader på  
udstyret. Der findes adskillige advarselssymboler. Hvert symbol anvendes sammen 
med et specifikt ord. Kombinationen af advarselssymbol/-ord har følgende betydning:

2. Symbolernes betydning



7Dette symbol betyder, at apparatet skal opbevares tørt.

Dette symbol angiver, at produktmaterialet er godkendt til kontakt  
med fødevarer.

Dette symbol markerer de unikke internationale varenumre i henhold  
til GSI (GTIN).

Dette symbol betyder, at man bør rådføre sig med brugsanvisningen.

Dette symbol angiver producenten.



8 For dit barns sikkerhed og sundhed
ADVARSEL!
Hvis anvisningerne i oplysningerne nedenfor ikke følges, kan apparatet 
være farligt.

SNS er ikke modstandsdygtigt over for varme: Det må ikke komme i 
nærheden af radiatorer og åben ild.

SNS må ikke udsættes for direkte sollys.

Kontrollér, om komponenterne til SNS er slidte eller i stykker. Brug aldrig 
et defekt apparat. Komponenter bør bortskaffes, hvis der er tegn på 
beskadigelse eller svagheder.

MAX.
30 days Af hygiejnemæssige årsager anbefaler vi, at slangerne udskiftes efter 30 

dage (brug i hjemmet) eller hver 24 timer (brug på hospitalet).

Vi anbefaler ikke, at SNS anvendes af flere personer, da dette kan inde-
bære en sundhedsrisiko.

Brug altid dette produkt under opsyn af en voksen. Opbevar alle bestand-
dele, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde. 

Kontakt din amningsrådgiver eller læge, hvis du får problemer eller 
smerter.

Vigtigt

I  SNS er ikke en opbevaringsanordning, men en madningsenhed. Anvend ikke  
SNS til opbevaring af mælk.

I  Plastflasker og bestanddele bliver skrøbelige, når de fryses, og kan gå i stykker, 
hvis de tabes.

I  Flasker og bestanddele kan også blive beskadiget, hvis de håndteres forkert, 
f.eks. bliver tabt, spændt for hårdt eller væltet.

I Vær forsigtig, når du håndterer flasker og bestanddele.
I Anvend ikke brystmælken, hvis flasker eller bestanddele bliver beskadiget.
I Kontrollér altid madens temperatur, før du mader barnet (risiko for forbrænding).
I   Varm ikke mælk i mikrobølgeovnen. Dette kan medføre, at mælken opvarmes 

uensartet og risikerer at skolde spædbarnet.

3. Vigtig sikkerhedsinformation
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4.1 Produktdele 

1x flaske til amning

4. Produktbeskrivelse

1x fastgørelsesring

1x ventilholder

3 x ventiler med 
slanger
rød = lille, hvid = medium, 
gennemsigtig = stor

Se kapitel 10 for information om produktvarianter

1x beskyttelses-
kappe

1x papirtape

1x nakkesnor

3. Vigtig sikkerhedsinformation

4.2 Materiale
I Nakkesnor:  Nylon, metal
I Flaske til amning/fastgørelsesring/beskyttelseskappe: Polypropylen
I Slanger: Silikone
I Ventiler: Polypropylen
I Ventilholder: Silikone
I Papirtape: Papir
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5.1.1  Før du bruger apparatet 
første gang

I  Skil* SNS ad i dets enkelte dele.
I  Skyl alle dele med vand.
I  Fyld flasken med 50 ml vand.  

Skru fastgørelsesringen med slan-
gerne fast på flasken.* Ryst den 
i 5 sekunder, og tryk herefter på 
flasken i 15 sekunder for at presse 
vandet gennem slangerne.

I  Fjern ventilen og slangerne fra 
ringen*, og anbring alle SNS-dele 
i en kasserolle. Dæk alle dele med 
vand, og kog dem i fem minutter.

I  Tag kasserollen af komfuret,  
og hæld det varme vand fra  
kasserollen.

I  Lad delene køle af i kasserollen.
I  Tør de nedkølede dele af med  

en ren klud, eller læg dem til tørre 
på en ren klud.

5.1 Rengøring i hjemmet

1I  Rengør alle delene umiddelbart 
efter brug for at undgå, at mælke-
rester tørrer ind, og for at forhindre 
bakterievækst.

I  Brug kun vand af drikkevandskva-
litet til rengøring.

I  Pas på ikke at brænde dig, hvis du 
rengør SNS-delene med kogende 
vand.

I  Opbevar de rengjorte dele i en 
luftgennemtrængelig, ren pose/
beholder eller i luftgennemtræn-
geligt, rent papir/tekstil, til de skal 
bruges igen.

Forsigtig

i

I  Når du koger SNS-delene, kan der 
tilsættes en teskefuld citronsyre 
for at undgå kalkaflejringer. Når du 
anvender citronsyre, kan der være 
rester af citronsyre på delene. 
Brug vand af drikkevandskvalitet til 
at vaske delene af. Tør delene af 
med en ren klud, eller læg dem til 
tørre på en ren klud.

I  Efterlad ikke (dele af) SNS i direkte 
sollys eller varme, da dette kan 
svække delene.

I  Anvend ikke kemiske midler  
til sterilisering.

Bemærk

1 eller

* Se henholdsvis kapitel 6 og 8 for yderligere information om samling og adskillelse af SNS.

5. Rengøring
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Brug en Quick Clean-mikro-
bølgepose** som beskrevet  
i vejledningen.

2b2

** Flere oplysninger på www.medela.dk

5.1.2 Efter hver brug
I  Skil* SNS ad i dets enkelte dele.
I  Skyl alle dele i varmt sæbevand (ca. 50 °C). Brug 8 ml opvaskemiddel pr. 

liter rent vand.
I  Fyld flasken med 50 ml sæbevand. Skru fastgørelsesringen med slangerne 

fast på flasken.
I  Ryst den i 5 sekunder, og tryk herefter på flasken i 15 sekunder for at presse 

sæbevandet gennem slangerne.
I  Gentag trin a-d med koldt, rent vand.
I  Klem et par gange på den tomme flaske for at fjerne eventuelle vanddråber 

fra slangerne.
I  Skil det nu rene SNS ad i dets enkelte dele.
I  Læg dem til tørre på en ren klud.

5.1.3 Én gang om dagen
Rengør først SNS som beskrevet i kapitel 5.1.2, og rengør herefter systemet 
som beskrevet i kapitel 5.1.1.
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5.2.1  Før du bruger apparatet 
første gang 

I  Skil* SNS ad i dets enkelte dele. 
I  Skyl alle dele med vand.
I  Fyld 50 ml vand i flasken. Skru 

fastgørelsesringen med slangerne 
fast på flasken.* Ryst flasken i  
5 sekunder, og tryk herefter på 
den i 15 sekunder for at presse 
vandet gennem slangerne.

I  Fjern ventil og slanger fra ringen.* 
Indpak alle dele i en pose, der kan 
steriliseres. Steriliser alle dele ved 
hjælp af autoklavering ved 134 °C 
i 3 minutter eller i henhold til de 
interne retningslinjer for hygiejne.

5.2.2 Efter hver brug
Se kapitel 5.1.2. (på side 11).

5.2.3 Én gang om dagen
Du skal sterilisere SNS én gang om 
dagen med autoklavering. Dette 
gøres normalt i forbindelse med 
udskiftning af slangerne.

5.2 Rengøring på hospitalet

I  Rengør alle delene umiddelbart 
efter brug for at undgå, at 
mælkerester tørrer ind, og for  
at forhindre bakterievækst.

I  Brug kun vand af drikkevandskva-
litet til rengøring.

I  Hospital: For at undgå krydskon-
taminering udskiftes sættet med 
slanger/ventil med et nyt sæt 
hver 24 timer. Rengør det netop 
samlede SNS som beskrevet i 
kapitel 5.2.1.

I  Kontrollér alle dele for skader, 
når du rengør SNS. Flasken bør 
bortskaffes, hvis der er tegn på 
beskadigelse eller svagheder.  
Udskift den beskadigede del  
med en ny, og rengør SNS som 
beskrevet i kapitel 5.2.1.

Forsigtig

i

I  Efterlad ikke (dele af) SNS i direkte 
sollys eller varme, da dette kan 
svække delene.

Bemærk

* Se henholdsvis kapitel 6 og 8 for yderligere information om samling og adskillelse af SNS.

5. Rengøring



13

I  Vask hænderne grundigt med 
sæbe og vand (i mindst et minut), 
før du rører ved brystet og  
SNS-delene.

Forsigtig

i

I  Saml og forbered SNS Ammesy-
stem ved det første tegn på, at  
dit barn er sultent.

Bemærk

6. Samling af SNS / forberedelse af madning

2

Anbring ventilholderen af 
silikone oven på ventilen.

SNS leveres med tre størrelser 
slanger: små (rød ventil), medium 
(hvid ventil) og store (gennemsigtig 
ventil). Start med en ventil af medi-
umstørrelse (hvid), når du anvender 
SNS-systemet for første gang.

1
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Skub slangerne med ventilen 
ovenpå gennem fastgørelsesringen. 
Skub ventilen ind, indtil den klikker 
på plads. Træk ikke i slangerne.

6. Samling af SNS / forberedelse af madning

I  SNS Ammesystem anvendes til at 
give supplerende næring til spæd-
børn, mens de ammes. Forbered 
den supplerende ernæring i en 
separat mælkebeholder. Opløs 
modermælkserstatningen grundigt 
for at undgå tilstopning:

Forsigtig

Mix suppliment in separate container and then transfer it to the bottle

Ensure that the suppliment is thorougly disolved and there are no lumps

I  Varm den supplerende næring  
op til maks. 37 °C. 

I  Brystmælk må ikke opvarmes 
i en mikrobølgeovn eller i en 
kasserolle med kogende vand, 
da vitaminer, mineraler og andre 
vigtige næringsstoffer går tabt, og 
man risikerer, at du eller barnet 
brænder jer. Af samme årsag må 
frossen brystmælk ikke optøs i en 
mikrobølgeovn eller i en kasserolle 
med kogende vand.

3

Lås begge slanger i spalterne  
på fastgørelsesringen. Dette er  
for at undgå mælkelækage, når  
du hænger SNS omkring halsen.
Anbring SNS-systemet omkring 
halsen med slangerne hængende 
nedad.

6
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Fastgør nakkesnoren på flasken:
Træk snoren med dens bløde ende 
(uden klemmen) gennem hullet i bunden 
af flasken. Træk enden med metalklem-
men gennem den løkke på snoren,  
som du dannede under forrige trin.  
Træk hårdt, indtil snoren sidder fast.

54

approx
1 cm

Kontrollér, at flaskens skulder er på 
niveau med brystvorten. For at hæve 
flasken, åbnes låsen i snoren, og hele lå-
sen flyttes nedad. For at sænke flasken, 
flyttes den (ulåste) lås opad. Når flasken 
er i den rette position, fastgøres låsen:

Klip et stykke tape af på ca. 6 cm. 
Anbring slangen på brystet, således 
at den stikker 1 cm ud fra brystvor-
ten. Dette er for at forhindre den 
(forlængede) brystvorte i at blokere 
slangeåbningen under madning. 
Gentag dette trin for den anden 
slange og det andet bryst. 

Fyld flasken med den supple-
rende ernæring, som du har til-
beredt og opvarmet i en separat 
beholder. Skru fastgørelsesringen 
med ventilen og slangerne fast 
på flasken. Klem flasken let, 
så mælken strømmer gennem 
slangerne. Hvis du anvender mo-
dermælkserstatning i pulverform, 
kan denne være for klumpet til 
at kunne strømme frit. Hvis dette 
er tilfældet, skal pulveret opløses 
mere grundigt.

7 8
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Saml SNS i henhold til  
anvisningerne i kapitel 6.  
Hold spædbarnet tæt på 
dit bryst. For at få barnet 
til at åbne munden kan du 
kilde barnets underlæbe med 
brystvorten. Efterlad en smule 
plads mellem brystvorten og 
barnets mund.

Hold baby close to breast

1

i

I  Hvis du anvender SNS hjemme, er det  
nødvendigt at rådføre dig med en  
professionel jordemor eller ammerådgiver. 

Bemærk

I  Rengør alle delene umiddelbart efter brug 
for at undgå, at mælkerester tørrer ind, og 
for at forhindre bakterievækst.

Forsigtig

7. Madning
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Vent, indtil barnet åbner mun-
den på vid gab, og læg derefter 
spædbarnet til brystet. Lad kun 
barnet tage fat, når dets mund 
er helt åben. En god position, 
når spædbarnet tager fat, er 
afgørende for en succesfuld 
amning. Dette kræver, at  
barnet accepterer både  
brystet og slangen.

Only when baby’s mouth is wide open allow the latch

2

Kontrollér, at slangen er placeret 
korrekt i barnets mund: Slangen 
skal komme ind i munden ved mid-
ten af læben eller i siden. Bemærk, 
at både du og barnet skal lære SNS 
at kende. Tag barnet fra brystet og 
prøv igen, hvis du har svært ved at 
finde den rette stilling. Det er vigtigt 
at prøve igen og igen, men uden  
at bruge pres. 

The tube should enter baby’s 
mouth in the middle of the upper lip, 

or at the corner

3
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7. Madning

Info

Regulering af flowet
Du kan regulere mælkeflowet ved hjælp  
af følgende:

For at øge mælkeflowet:
I Klem på flasken
I  Hæv flasken: Åbn snorens lås i nakken.  

Flyt hele låsen nedad. Når flasken er  
i den rette position, fastgøres låsen.

I  Brug en større slangestørrelse (den røde 
ventil/slange er lille, den hvide er medium, 
og den gennemsigtige er stor).

For at reducere mælkeflowet:
I  Sænk flasken: Åbn snorens lås i nakken. 

Flyt hele låsen nedad. Fastgør låsen,  
når flasken har den rette position. 

I  Brug en mindre slangestørrelse.

i

A good latch is essential for successful feeding

4

Lad barnet die, når du og 
barnet har fundet den rette 
stilling. Når barnet begynder 
at suge, løsnes slangen fra 
spalten i fastgørelsesringen. 
Mælken i SNS-flasken kan  
nu strømme gennem slangen. 
Fortsæt amningen.
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7. Madning

5

Hvis mælken ikke strømmer korrekt, 
løsnes den anden slange også.  
Fastgør slangen med åbningen  
opad til din krop på niveau med 
flaskens bund. 
Mælkeflowet kan også være for  
svagt eller for stærkt. For yderligere 
information om regulering af mælke-
flowet, se kolonnen „Info“ i venstre 
side („Flowregulering“).

Efter ca. 15 minutters madning skiftes 
bryst. Gentag trin 1–5.
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I Løsn snoren fra flasken.
I  Skru fastgørelsesringen af flasken. 
I Bortskaf eventuel resterende mælk.
I  Tag ventil og slanger af fastgørelsesringen: Skub imod den modsatte side  
af ventilen (med slangerne fastgjort) i ringen.

I  Fjern ventilholderen fra ventilen. 
I Rengør alle dele som beskrevet i kapitel 5 „Rengøring“.

9. Bortskaffelse

SNS skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser for bortskaffelse.

10. Produktvarianter og forbrugsvarer

Følgende produktvarianter og forbrugsvarer kan købes hos Medelas forhandlere. 
Angiv navn eller det tilhørende nummer for at bestille et produkt.

Produktvarianter

Varenummer Produkt

009.0005 SNS (EN/DE/FR/IT/NL/ES/PT/SV/PL/RU/KO/ZH)

Forbrugsvarer

Varenummer Produkt

009.0021 Sæt med slanger/ventil (med lille, medium og stor slange)

Andre produkter fra Medela kan købes på vores hjemmeside www.medela.com.

8. Adskillelse af SNS
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Transport /opbevaring /
betjening

Transport/opbevaring

Betjening

Transport/opbevaring

Betjening

11. Tekniske specifikationer

ref. master doc. 200.7051/ E
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