
Udmålings- og påsætningsguide 
for Contact™ ammebrik
Ved brug af Medela Contact™ ammebrik, er det vigtigt at bruge den rigtige størrelse. Medela tilbyder 3 størrelser, og den korrekte størrelse giver dit 
barn mulighed for at få ordentligt fat, støtter mælkeflowet under amning og det vil være mest behagelig for dig. 

Hvis du stadig er usikker på om du har valgt den rigtige størrelse, bør du kontakte en ammerådgiver.

Alternativ 1: Mål din brystvorte med en linial: 
Mål diameteren af din brystvorte (ikke det brune areola). Brug guiden 
herunder.

• Er diameteren op til 12 mm, skal du vælge en størrelse S

• Er diameteren op til 16 mm, skal du vælge en størrelse M

• Er diameteren op til 20 mm, skal du vælge en størrelse L

Eksempel: Hvis din brystvorte måles til 15 mm i diameter, er den anbefalede ammebrik størrelse M

Alternativ 2: Mål din brystvorte ved hjælp af måleguiden.
Følg trin 1-3 for hvordan du skal bruge måleguiden.
Nederst på siden finder du en måleguide du kan printe ud.

Den rigtige 
størrelse skal have 
en tæt men rar 
pasform rundt om 
din brystvorte. 

• Hvis cirklen føles 
for lille = prøv en 
større 

• Hvis cirklen føles 
for stor = prøv en 
mindre

Brystvortens basis Areola

Brystvorte Brystvortens diameter

S

Trin 

1

M L
ContactTM ammebrikkens størrelse

Op til 12 Op til 16 Op til 20

Trin 1 
Vælg den rigtige størrelse Contact™ ammebrik

Måleguide
Contact™ammebrik måleguide 

S M L

Sådan printer du og klipper måleguiden ud:

VIGTIGT: Print altid i 100% eller FAKTISK STØRRELSE 
ellers vil målingen ikke blive korrekt.

Fold langs linjen
Klip forsigtig ud langs de stiplede cirkler
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Mål



Trin 3
Test ammebrikken mens du ammer

Ammebrikken føles for lille til din brystvorte 
> prøv en større ammebrik

Din brystvorte og dit barn har det godt under amningen 
> du bruger den rigtige størrelse

Ammebrikken føles for stor til din brystvorte 
> prøv en mindre ammebrik

Trin 2
Sådan sætter du Contact™ ammebrik rigtigt på:

Vask hænderne og 
fugt ammebrikken 
med vand af 
drikkevandskvalitet

Centrér ammebrikken 
over brystvorten 
og vend den så 
udskæringen vender 
mod barnets næse 
under amningen

Tryk på kraven af 
brikken indtil spidsen 
popper ud igen og 
der opbygges et lille 
vakuum der holder 
brikken på plads

Brug 
tommelfingrene 
til at trykke 
spidsen af 
ammebrikken 
halvvejs ind
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Vidste du?
Ømme brystvorter kan skyldes forskellige ting, så det er vigtigt at forstå grunden til ømheden, inden du 
prøver at løse det. Din ammerådgiver kan hjælpe dig med at se om dit barn har ordentligt fat om brystvorten 
og spiser effektivt. Generelt set skal en ammebrik kun bruges kortvarigt og eftersom du og dit barn bliver 
vænnet til amningen, kan du stoppe med at bruge dem.

Hvis du har et for tidlig født barn og behøver at bruge en ammebrik, tjek først med din ammerådgiver, 
der kan hjælpe med at finde den rigtige størrelse.

For fuldstændige instruktioner besøg: medela.dk/contact-ammebrik

  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland, medela.com 

Lokal kontakt: Medela Medical Danmark, Herstedvang 10, 2 th., 2620 Albertslund, medela.dk
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