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Tillykke med din beslutning om at købe Calma. I næsten 50 år har Medela været banebrydende 
med sine innovative produkter, som fremmer børns sundhed gennem brystmælkens livgivende 
fordele. Med Calma kan du have tillid til et produkt, der er udviklet på baggrund af etableret  
forskning. Denne forskning har vist, at dit barn kan bibeholde den samme ammeadfærd med 
Calma, som barnet benytter, når du ammer. Dit barn vil dog altid foretrække og have gavn af 
amning. Hvis du er væk fra dit barn, er Calma imidlertid et udmærket alternativ, der forstyrrer 
ammeforholdet imellem dig og dit barn mindst muligt. Calma er designet til madning med  
brystmælk af raske, fuldbårne spædbørn.



Indholdsfortegnelse

1. Tilsigtet anvendelse .....................................................................................................................................5

2. Symbolernes betydning ..........................................................................................................................6

3. Vigtig sikkerhedsinformation.............................................................................................................8

4. Produktbeskrivelse ...................................................................................................................................10

4.1 Calma: Et unikt produkt til mor og barn ......................................................................................10

4.2 Produktdele ....................................................................................................................................................11

4.3 Materiale ...........................................................................................................................................................11

5. Rengøring ............................................................................................................................................................ 12

5.1  Før du bruger apparatet første gang..............................................................................................12

5.2  Efter hver brug ..............................................................................................................................................13

5.3  Én gang om dagen ....................................................................................................................................15

6. Forberedelse af madning ...................................................................................................................16

6.1 Trin, der skal udføres ................................................................................................................................16

6.2 Sådan samles Calma ...............................................................................................................................17

7. Madning .................................................................................................................................................................18

7.1  Korrekt ammestilling ..................................................................................................................................18

7.2 Madning .............................................................................................................................................................19

8. Sådan skilles Calma ad ........................................................................................................................20

9. Opbevaring og optøning af brystmælk ................................................................................21

9.1  Opbevaring ......................................................................................................................................................21

9.2  Nedfrysning ....................................................................................................................................................21

9.3  Optøning ...........................................................................................................................................................21

10. Vidste du det? Ofte stillede spørgsmål ............................................................................22

11. Bortskaffelse .................................................................................................................................................24

12. Alt, hvad du har brug for under amningen ....................................................................25

4



1. Tilsigtet anvendelse 

Calma er beregnet til madning med brystmælk af raske, fuldbårne spædbørn.  
Calma er ikke beregnet til brug med modermælkserstatning. 

Med Calma kan dit barn fortsætte med at bruge sin naturlige sugeteknik, som det 
lærer ved brystet. Bruger du en almindelig sut, skal dit barn lære en ny drikketeknik. 
For at forhindre, at spædbarnet bliver forvirret, anbefaler Medela, at man udeluk-
kende bruger Calma fra den første gang, barnet mades med udpumpet brystmælk. 

Hvis barnet allerede har brugt en anden sut, skal man være opmærksom på,  
at Calma fungerer anderledes. Med Calma styres mælkeflowet af den gensidige  
påvirkning af dit barns sutten og Calmas mælkeflowkontrol. Dette er anderledes  
end med almindelige flaskesutter – og det kræver muligvis lidt tålmodighed.

Du kan bruge Calma i kombination med Medelas flasker til brystmælk.
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Forsigtig
Manglende overholdelse af anvisninger af denne type kan medføre (mindre)  
skader eller kontaminering/bakterievækst.

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

Info
Nyttige eller vigtige oplysninger, som ikke vedrører sikkerhed.

Symboler på emballagen

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

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.

°C

Dette symbol angiver temperaturbegrænsningerne for anvendelse, transport  
og opbevaring.

Dette symbol angiver fugtighedsbegrænsningerne for anvendelse, transport  
og opbevaring.

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

Dette symbol betyder, at apparatet skal opbevares tørt.

Dette symbol angiver det unikke internationale varenummer i henhold til GSI (GTIN).

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

2. Symbolernes betydning

i

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

i
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Dette symbol angiver genbrugskoden (her 01 for materiale fremstillet af PET).

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

EN 14350
Denne kode angiver den europæiske standard for børneomsorgsprodukter -  
udstyr til indtagelse af drikkevarer.

Symboler på apparatet/i brugsanvisningen

Dette symbol angiver producenten.

PP Denne kode angiver anvendelse af polypropylen.
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Hvis anvisningerne på disse sider ikke følges, kan det føre til  
farlige situationer. 

Apparatet

Calma er ikke modstandsdygtig over for varme: Den må ikke komme  
i nærheden af radiatorer og åben ild.

Calma må ikke udsættes for direkte sollys.

Efterse altid før brug: Træk den gennemsigtige silikonedel i alle retninger  
for at sikre, at den er intakt. Smid delen væk ved første tegn på skader  
eller svagheder.

MAX.
3 months Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at Calma udskiftes efter 3 måneder.

Vigtigt:

I Vær forsigtig, når du håndterer flasker og bestanddele.
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 Anvend ikke brystmælken, hvis flasker eller bestanddele bliver beskadiget.

3. Vigtig sikkerhedsinformation
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Brug

Brug kun Calma til det, den er beregnet til, som beskrevet i denne  
brugsanvisning.

Calma må ikke bruges, mens du sover, eller hvis du er meget træt.

Dette produkt er beregnet til én bruger. Hvis det anvendes af flere,  
kan det indebære en sundhedsrisiko.

Opbevar alle bestanddele, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde.

 
For dit barns sikkerhed og sundhed 
 
ADVARSEL!
I Brug altid dette produkt under opsyn af en voksen.
I Brug aldrig en madningssut som narresut.
I  Hvis barnet i længere tid og længe ad gangen indtager væske fra  

sutteflaske, forårsager det karies.
I  Kontrollér altid madens temperatur, før du mader barnet  

(risiko for forbrænding).
I  Varm ikke mælk i en mikrobølgeovn, da den kan opvarmes uensartet  

og skolde spædbarnet.
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4. Produktbeskrivelse

4.1 Calma: Et unikt produkt til mor og barn

Calma ser ikke blot anderledes ud. Den er anderledes. I modsætning til almindelige 
flaskesutter gør Calma det muligt for dit barn at bevare den sugeteknik, det har lært 
ved brystet. 

Med Calma...

…  kan dit barn nemt skifte tilbage til brystet. Det skal ikke lære at drikke  
på en ny måde.

…  kan dit barn drikke, trække vejret og holde pause med sin egen naturlige 
rytme. Barnet vil derfor være roligt og afslappet under og efter madningen.

…  styrer dit barn selv madningsprocessen. Det er også tilfældet, når  
barnet ammes.

Du kan finde flere oplysninger om madning i kapitel 7.

Find mere information på www.ready-4-calma.com
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4.2 Produktdele
Find oplysninger om reservedele og tilbehør i kapitel 12.

beskyttelseslåg

silikonedel

top (mælkeflowkontrol)

underdel (luftflowkontrol)

multilåg

4.3 Materiale
I Beskyttelseslåg/multilåg:  polypropylen
I Silikonedel: silikone
I Underdel/top: polypropylen og termoplastisk elastomer
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5.1  Før du bruger  
apparatet første gang

Før du bruger Calma første 
gang, skal den rengøres  
grundigt. Følg disse anvisninger:
l  Udfør først de trin, der er  

beskrevet i kapitel 5.2  
(efter hver brug).

l  Udfør derefter de trin, der  
er beskrevet i kapitel 5.3  
(én gang om dagen).

l  Rengør alle delene umiddelbart efter 
brug for at undgå, at mælkerester 
tørrer ind, og for at forhindre bakte-
rievækst.

l  Brug kun vand af drikkevandskvalitet 
til rengøring.

l   Rengør ikke Calma med en skarp eller 
hård genstand (som f.eks. en børste, 
en tandstik eller skarpe fingernegle).

l  For at undgå kontaminering må in-
dersiden af delene ikke berøres efter 
rengøring.

l  Opbevar Calma i en ikke-lufttæt, ren 
pose/beholder eller i ikke-lufttæt, rent 
papir/tekstil, til den skal bruges igen.

l  Hvis du rengør Calma i en opvaske-
maskine, kan delene ændre farve. Det 
har ingen virkning på deres funktion.

l  Lad ikke Calma ligge i direkte sollys 
eller varme i længere tid end anbefa-
let, da dette kan svække Calma.

3

Rengør forsigtigt alle dele  
i rigeligt, varmt sæbevand  
(ca. 30 °C).

Bemærk

Forsigtig

5. Rengøring
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5.2  Efter hver brug (del I)

4

Skyl alle dele i koldt vand  
(ca. 20 °C) i 10-15 sekunder.

2

Skyl alle dele i koldt vand  
(ca. 20 °C).
Kontrollér alle dele for skader. 
Dele bør bortskaffes, hvis  
der er tegn på beskadigelse 
eller svagheder. 

Skil madningssystemet ad  
i dets enkelte dele.

5

Tør dem af med en ren klud, 
eller læg dem til tørre på en  
ren klud.
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5.2  Efter hver brug (del II)

Som alternativ til trin 2, 3, 4 og 
5 på de foregående sider:  
Rengør Calma i opvaskemaski-
ne. Hvis du vasker Calma  
i en opvaskemaskine, skal  
delene anbringes i stativet  
foroven eller i bestikholderen.

l  Brug kun vand af drikkevandskvalitet 
til rengøring.

l  For at undgå kontaminering må  
indersiden af delene ikke berøres 
efter sterilisering.

l  Opbevar Calma i en ikke-lufttæt, ren 
pose/beholder eller i ikke-lufttæt, 
rent papir/tekstil, til den skal  
bruges igen.

l  Når du koger Calmas dele, kan der 
tilsættes en teskefuld citronsyre for at 
undgå kalkdannelse. Hvis du anven-
der citronsyre, kan der være rester 
af citronsyre på delene. Brug vand af 
drikkevandskvalitet til at vaske delene 
af. Tør Calma som vist i figur 3.

l  Lad ikke Calma ligge i direkte sollys 
eller varme i længere tid end anbefa-
let, da det kan svække Calma. 

Forsigtig

Bemærk

5. Rengøring
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5.3  Én gang om dagen

2b

Brug en Quick Clean- 
mikrobølgepose* som  
beskrevet i vejledningen.

2a

Dæk alle dele med vand,  
og kog dem i fem minutter.

1 eller

*Flere oplysninger på www.medela.dk

3

Tør dem af med en ren klud, 
eller læg dem til tørre på en 
ren klud.

Skil madningssystemet  
ad i dets enkelte dele.
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i

Maks. 37 °C

Multilåg

l  Vask hænderne grundigt (i ca.  
et minut) med vand og sæbe, før  
du rører ved Calma.

l  Opvarm den gemte mælk med  
multilåget på! (se billedet). Mælken 
skal opvarmes til maks. 37 °C.

l  Udfør disse trin omhyggeligt og i  
den korrekte rækkefølge.

6.1 Trin, der skal udføres

6. Forberedelse af madning

l  Du kan bruge multilåget på flasken ved 
transport. Du kan bruge multilåget på 
bunden af Calma til opbevaring.

Skub nederste kant nedad.

Info

Forsigtig

i

l  Brug kun originalt tilbehør fra Medela.
l  Kontrollér Calmas dele samt flasken 

for slid eller skader før brug. Udskift 
om nødvendigt.

l  Alle bestanddele skal være helt  
tørre før brug.

l  Lad ikke Calma stå i direkte sollys 
eller varme.

Bemærk

l  Udpump brystmælken, og stil 
den til opbevaring. Du kan 
finde opbevaringsanvisninger  
i kapitel 9.

l  Rengør Calma som vist  
i kapitel 5.

l  Saml Calma som beskrevet  
på disse sider. 

l  Opvarm den gemte brystmælk. 
Mælken skal opvarmes til 
maks. 37 °C! 

l  Sæt Calma på flasken umiddel-
bart før madningen.
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1 2

4 5

Tag fat i silikonedelen. Drej  
nederste kant opad. Rør ikke 
ved spidsen af silikonedelen!

6.2 Sådan samles Calma

Skub silikonedelen (med  
kanten vippet opad) over  
toppens fremstikkende del.

Sæt toppen på underdelen. 
Kontrollér, at alle dele er  
samlet korrekt.

Fyld flasken med brystmælk. 
Sæt Calma på flasken  
umiddelbart før madningen.
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7. Madning

l  Hold barnet i en halvt  
opretsiddende stilling.

l  Hold Calma i en vinkel på  
ca. 45 grader mod dit barns 
underlæbe. 

l  Når barnet åbner munden,  
skal du placere Calma på 
spidsen af barnets tunge. Skub 
ikke Calma ind i barnets mund. 
Barnet tager selv Calma så 
langt ind i munden, som det er 
nødvendigt; ligesom dit barn 
har lært at gøre med brystvor-
ten ved dit bryst (se billeder  
1a og 1b på næste side).

l  Under hele madningsprocessen 
skal du lade Calma blive i den 
position, som dit barn har valgt. 
For at få mælkeflowet i gang 
skal barnet skabe et vakuum 
(se billederne på næste side). 
Hvis du skubber til eller trækker 
i Calma, forstyrres denne pro-
ces. Det kan også få dit barn  
til at få noget galt i halsen.

l  For at få barnet til at åbne munden 
og tage imod Calma, kan du stimu-
lere barnets læbe, som du ville gøre 
det ved amning.

l  Det vil måske kræve lidt tålmodighed 
at få dit barn til at acceptere Calma. 
Det er første gang, dit barn kommer 
i kontakt med et kunstigt materiale i 
stedet for det velkendte bryst. Det er 
en ny oplevelse for barnet. Dit barn 
kan ikke lugte dig og din mælk, som 
når du ammer.

7.1  Korrekt ammestillingInfo18



1a 1b

2a 2b

Billede 1a ovenfor viser, hvordan dit barn holder din brystvorte i sin mund under 
amning. Billede 1b viser den korrekte position til, at barnet kan få korrekt fat ved 
madning med Calma.

Under amning skal dit barn skabe et vakuum for at sætte gang i mælkeflowet.  
Mælken flyder, når vakuummet i dit barns mund er kraftigst. På dette tidspunkt  
er barnets tunge på sit laveste punkt, og brystvorten suges ind i barnets mund  
(se billede 2a ovenfor). 

Calma fungerer på en lignende måde. Dit barn er nødt til at arbejde på samme  
måde for at skabe et vakuum, så mælken begynder at flyde (se billede 2b ovenfor). 
Det er derfor vigtigt, at du lader Calma blive i den position, som dit barn har valgt, 
under hele madningen.

7.2 Madning
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1
2 3

8. Sådan skilles Calma ad

Tag Calma af flasken

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

Tag toppen med silikonedelen 
af underdelen.

Drej den nederste kant af  
silikonedelen opad. Tag  
silikonedelen af toppen.

Nu er Calma skilt ad.  
Rengør alle dele som  
beskrevet i kapitel 5. 

Forsigtig20



9. Opbevaring og optøning af brystmælk

l  Opbevar ikke brystmælk i køleskabets dør. Vælg i stedet det koldeste sted  
i køleskabet (det er bagerst på glashylden over grøntsagsskuffen).

l  Du kan fryse udpumpet brystmælk i mælkeflasker eller “Pump & Save”*-poser.  
Fyld aldrig flasker eller “Pump & Save”-poser mere end ¾, så der er plads til,  
at mælken kan udvide sig.

l  Forsyn flaskerne eller “Pump & Save”-poserne med en etiket med  
udpumpningsdato.

9.2  Nedfrysning

*Flere oplysninger på www.medela.dk

l  For at bevare indholdsstofferne i brystmælken skal mælken optøs i køleskabet  
natten over. Man kan også vælge at holde flasken eller “Pump & Save”-posen  
under varmt vand (maks. 37 °C).

l  Hvirvl forsigtigt mælken rundt i flasken eller “Pump & Save”-posen for at fordele 
eventuelt udskilt fedt. Undlad at ryste eller omrøre mælken.

Forsigtig

For at undgå at vitaminer, mineraler og andre vigtige indholdsstoffer går tabt og for 
at undgå forbrændinger, må frossen mælk ikke optøes eller varmes i mikrobølgeovn 
eller gryde med kogende vand. 

9.3  Optøning

9.1  Opbevaring

Vejledning til opbevaring af nyudpumpet brystmælk
(Til sunde, fuldbårne spædbørn)

Stuetemperatur Køleskab Fryser Optøet brystmælk

4-6 timer ved 19 
til 26 °C  

( 66 til 78 ° F )

3-8 dage ved 
4 °C ( 39 ° F )  
eller lavere

6-12 måneder  
-18 til -20 °C (0 til 4 °F)

I køleskab i maks.  
10 timer. Må  

ikke genfryses!
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10. Vidste du det? Ofte stillede spørgsmål 

Ser Calma ikke ud til at være lidt for lang?

Selvom du måske synes, at Calma ser ud til at være lidt for lang: Bare rolig,  
længden er perfekt. Som du nok ved, kan din brystvorte under amningen  
forlænges til mere end det dobbelte i barnets mund. Calma når samme punkt  
i barnets mund som brystvorten. Det er dog vigtigt, at barnet indtager den  
rette ammestilling (se kapitel 7 for flere oplysninger).

Er det virkelig nok med én størrelse?

Du tror det måske ikke, men én størrelse er nok. Ligesom dine bryster er de sam-
me igennem hele ammeperioden. Calmas flow, form og længde er udviklet til at 
passe til dit barns behov, efterhånden som barnet vokser i løbet af ammeperioden.

Kan Calma hjælpe med at undgå luft i maven?

Calma hjælper med at undgå, at barnet får luft i maven, da flasken lukker luften ud 
med vores unikke luftflowkontrol. I modsætning til mange andre flaskesutter lukker 
Calma luft ud af flasken, uanset hvordan den samles.

Hvor kommer mælken fra?

Mælken strømmer igennem det lille hul  
i mælkeflowkontrollen i toppen af Calma 
(se billedet). Mælkeflowets hastighed  
styres af den gensidige påvirkning af  
mælkeflowkontrollen og det vakuum,  
som barnet danner. I modsætning til 
almindelige sutter sætter sammenpres-
ning af Calma ikke gang i mælkeflowet. 
Men du kan være tryg ved, at dit barn 
altid kan få tilstrækkelig mælk på egen 
hånd. Bemærk, at du ikke må rengøre 
mælkeflowkontrollen med en skarp eller 
hård genstand (som f.eks. en børste, en 
tandstik eller skarpe fingernegle).
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Hvorfor drypper Calma en smule til tider?

Der er to situationer, der kan få Calma til at dryppe lidt.  
l   Den ene situation er ved madningens afslutning. Calma kan dryppe, hvis dit  

barn slipper Calma, før det drikker den portion mælk, det netop har trukket  
ud af flasken.

l   Hvis du holder flasken på hovedet, er det også muligt, at der kan dryppe nogle  
få dråber mælk ud af Calma. Det sker, fordi membranen i mælkeflowkontrollen  
er fleksibel, ikke stiv. Om Calma drypper lidt afhænger af mælkens vægt og  
temperatur, når mælken presses mod membranen. Bemærk, at dryp fra  
Calma ikke påvirker Calmas funktion.

Hvornår skal jeg udskifte Calma?

Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at Calma udskiftes efter tre måneder.

23



Calma skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser for bortskaffelse. 

11. Bortskaffelse
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Produktvarianter

Varenummer Produkt

008.0138
008.0139
008.0140
008.0141
008.0142
008.0143
008.0144
008.0145
008.0146
008.0147
008.0148
008.0149
008.0150
008.0203
008.0208

Calma Solitaire (DE/FR)
Calma Solitaire (EN/FR)
Calma Solitaire (NL/FR)
Calma Solitaire (ES/PT)
Calma Solitaire (IT/PL)
Calma Solitaire (SV/DA)
Calma Solitaire (NO/FI)
Calma Solitaire (RU/HU)
Calma Solitaire (TR/CS)
Calma Solitaire (EL/HE)
Calma Solitaire (EN/JA)
Calma Solitaire (EN/ZH)
Calma Solitaire (TW/KO)
Calma Solitaire (EN/AR)
Calma Solitaire (EN/TW)

Tilbehør

Varenummer Produkt

800.0796
800.0797
008.0072
008.0073
008.0074

Brystmælksflasker 150 ml – 3 stk.  (EN/DE/FR/IT/NL)
Brystmælksflasker 150 ml – 3 stk.  (EN/ES/PT/EL/HE)
Brystmælksflasker 150 ml – 3 stk. (EN/JA/KO/TW/ZH)
Brystmælksflasker 150 ml – 3 stk. (EN/RU/HU/CS/TR)
Brystmælksflasker 150 ml – 3 stk. (EN/SV/DA/NO/PL)

200.1659
008.0091
008.0075
008.0137

Brystmælksflasker 250 ml – 2 stk. (EN/DE/FR/IT/NL)
Brystmælksflasker 250 ml – 2 stk. (EN/JA/KO/TW/ZH)
Brystmælksflasker 250 ml – 2 stk. (EN/SV/DA/NO/PL)
Brystmælksflasker 250 ml – 2 stk. (EN/ES/PT/EL/HE)

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

Følgende produktvarianter og tilbehør kan købes hos Medelas forhandlere.  
Du kan bestille et produkt ved at angive produktets varenummer.

12. Alt, hvad du har brug for under amningen
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Pumpning

Opsamling

af brystmælk

Madning

Brystpleje

Innovation

Veldokumenteret 
forskning

Professionelle

Service

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

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 (0)41 769 51 51  
Fax  +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch  
www.medela.com

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 (0)8 588 03 200
Fax +46 (0)8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se 


