
SNS Ammesystem (SNS)
Trinvis vejledning i rengøring, 
samling og brug af SNS

Sådan rengør du dit SNS

Rengør yderligere beholderen, 
TwistLok-låget, ventilen og låget 
med enten kogende vand, i 
opvaskemaskinen eller med 
Medelas Quick CleanTM poser.

Ved rengøring med kogende 
vand tildækkes beholderen, 
TwistLok-låget, ventilen og låget 
med vand, og der koges i fem 
minutter.

Ved rengøring i 
opvaskemaskinen placeres 
beholderen, TwistLok-låget, 
ventilen og låget på den øverste 
hylde eller i bestikholderen.

Ved rengøring af beholderen, 
TwistLok-låget, ventilen og låget 
i mikrobølgeovnen anvendes 
Medelas Quick CleanTM poser 
i overensstemmelse med 
instruktionerne på posen.

Efter rengøring tørres alle dele 
af med en ren klud, eller læg 
dem til tørre på en ren klud.

Opbevar de rene dele et rent 
sted. Opbevar ikke delene i en 
lufttæt beholder eller pose.

eller eller

Rengør før første brug og efter hver brug

Rengør før første brug og én gang dagligt

Tørring og opbevaring Dit SNS-system

Skyl alle dele  
i koldt vand  
(ca. 20 °C).

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

Skyl alle dele igen 
med koldt vand  
(ca. 20 °C).

Fyld rengørings-
beholderen med 
varmt sæbevand, 
og skyl slangen 
igennem tre gange.

Før til sidst en 
luftstrøm igennem 
slangen, indtil 
indersiden  
er synligt tør.

Skyl slangen 
igennem igen tre 
gange med rent 
vand.
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Tips og tricks

Løsn klemmen, så mælken kan løbe ud.

Sådan samler du dit SNS

Sådan placeres og mades med SNS

Fyld beholderen med 
den ønskede mængde 
mælk.

Vask dine hænder grundigt med sæbe og vand før brug.

Fastgør clipsen til ringen. 
Sæt den samlede ring 
og clips omkring basen 
af beholderen.

Sæt ventilen på enden 
af TwistLok-låget. Skru 
det samlede TwistLok-
låg på beholderen.

Før TwistLok-slangen 
gennem klemmen, 
og tryk slangen ind 
i klemmen, så mælken 
ikke kan løbe ud.

Skru den samlede 
slange og klemme 
på TwistLok-låget.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge SNS, skal du kontakte din ammerådgiver eller sundhedspersonalet.

Fastgør SNS sikkert og komfortabelt til din 
bh-strop, top eller pude bag dig.
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Alternativt kan det være en hjælp at bruge 
tape til at sætte slangen fast med. Først tapes 
enden af slangen fast til brystet, så den stikker 
ca. 0,5 cm ud over brystvorten ved positionen 
klokken 10 eller 14.

Læg derefter barnet til brystet, som du normalt 
ville gøre.

Når du skal placere slangen, skal du først lægge 
barnet til brystet.

Når barnet har fået godt fat, føres slangen 
forsigtigt ca. 1,5-2 cm ind i det øverste hjørne 
af barnets mund.
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2 – mulighed A

2 – mulighed B

Denne lynvejledning 
erstatter ikke den almin-

delige brugsanvisning.

•   Systemet kan hæves for at øge flowet og sænkes for at mindske flowet.

•   Det kan kræve et par forsøg at bruge SNS, før det bliver en nem måde at spise sammen 
på. Hvis du oplever problemer, eller dit barn bliver ked af det, så prøv igen ved næste 
amning.


