
Medela  
brystpumper med 
Flex™ teknologi 
En helt ny pumpeoplevelse,  
der er skræddersyet til dig

NYHED



PersonalFit Flex™ brysttragten
Den nye PersonalFit Flex™ brysttragt blev 
udviklet i samarbejde med et team af forskere 
og ammende mødre. Den er udviklet til nemt 
at tilpasse sig din krop og fremmer mælke
flowet ved at hjælpe til med at forhindre, at 
mælkekanalerne trykkes sammen. Det gør  
det nemmere for enhver mor at finde den pum
pestilling, der er mest behagelig for hende. 
Resultatet? Mere behagelig, mere effektiv 
udpumpning – skabt til lige præcis dig.

Alle mødre er forskellige, lige fra 
formen på bryster og brystvorter 
til de krav, hendes livsstil stiller. 
Vores nye brystpumper med 
Flex™ teknologi er de første, der 
er designet til at tilpasse sig din 
krop, så du får en mere effektiv 
og behagelig udpumpning. 

En helt ny pumpeoplevelse, der er skræddersyet til dig

Medela brystpumper med Flex™ teknologi

105° vinkel giver bedre 
pasform og dermed 
forbedret mælkeflow

Tragtrørene findes  
i fire størrelser – 

vores pasformsguide 
hjælper dig med at 

finde den, der passer 
perfekt til dig

Blød, glat, 
fleksibel kant

Oval form, der  
kan drejes 360°

Overløbsbeskyttelse 
(lukket system), så 

du kan pumpe i en 
behagelig stilling,  

der fungerer for dig



2-Phase Expression®  
teknologi
Når du ammer dit barn ved brystet,  
suger barnet først hurtigt for at få  
gang i mælkeflowet og derefter  
langsommere, når mælken flyder.  
Medela 2Phase Expression® teknologien  
efterligner den instinktive rytme, så din  
oplevelse under pumpningen bliver  
mere naturlig og behagelig.

Dobbeltpumpning
Forskning viser, at den unikke 
kombination af dobbeltpumpning  
og Medela 2Phase Expression® 
teknologi giver mere mælk, med  
et højere energiindhold, på kortere  
tid end hvis du pumper to flasker  
ud ved enkeltpumpning.

Mere mælk og 
større komfort 
– afprøvet  
af mødre
Vores forskere har afprøvet  
PersonalFit Flex™ brysttragten  
i fire kliniske studier med  
ammende mødre. Gennem  
over 1.000 pumpeforløb  
beviste de, at den var mere  
behagelig og mere effektiv.  
Som alle andre produkter  
fra Medela er vores Flex™  
brystpumper udviklet til at  
gøre amningen nemmere,  
så dit barn kan få glæde af  
den fantastiske modermælk  
i længere tid. 

Modermælk er fantastisk. Den giver dit barn den bedst mulige start på livet. Medela har 
samarbejdet med forskere i brystmælk i over 50 år. Vi er til for at støtte alle mødre, der giver 
brystmælk, med vores viden, ekspertise og unikke udvalg af produkter, herunder vores schweizisk 
fremstillede brystpumper, som er det foretrukne valg blandt sundhedspersonale overalt i verden.



Du kan finde yderligere hjælp og rådgivning om madning med brystmælk og Medelas pumper samt andre produkter på www.medela.dk/flex

* Kliniske studier, sammenligning af PersonalFit Flex og PersonalFit, data forefindes (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Udvalget af  
brystpumper med  
Flex™ teknologi

Swing Flex™

Til hurtig, effektiv pumpning,  
når du har brug for det

Swing Maxi Flex™

En ekstra flaske mælk  
– på den halve tid 

Freestyle Flex™

Frihed til at pumpe  
når du vil, hvor du vil
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TESTET

Pumpetype enkelt, elektrisk dobbelt, elektrisk dobbelt, elektrisk
Anbefalet brug Lejlighedsvist Dagligt Dagligt
Brugervenlig og behagelig • • •
PersonalFit Flex™ tragt • • •
Regulerbar vakuumstyrke • • •
Vakuuminterval –45 mmHg til –245 mmHg –45 mmHg til –245 mmHg –45 mmHg til –245 mmHg
2-Phase Expression® • • •
Overløbsbeskyttelse (lukket system) • • •
BPA-fri • • •
Kan tilsluttes til MyMedela appen •
Baggrundsbelyst display, der viser tidsforbrug, batteri-
niveau, vakuumniveau, Bluetooth-forbindelse m.m. •

USB-oplader •

Batteridrevet Op til 1 time  
(batteri medfølger ikke)

Op til 1 time  
(batteri medfølger ikke)

Indbygget genopladeligt batteri med 
strøm til op til 8 dobbeltpumpeforløb

Alt i én-løsning til opbevaring, køling  
og transport af udpumpet mælk

Køletaske, opbevaringsflasker  
og skuldertaske

Vægt 200 g uden batterier 220 g uden batterier > 300 g inkl. genopladeligt batteri
Størrelse 12 x 13 x 5,7 cm 12 x 13 x 5,7 cm 14,8 x 6,6 x 4,6 cm
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