Freestyle ™
alt-i-en. innovativ. tidsbesparende.
En af verdens mindste elektriske dobbeltbrystpumper med 2-Phase Expressionteknologi. De mange ekstrafunktioner dækker næsten ethvert behov.
Den innovative alt-i-en-brystpumpe er meget behagelig og sparer tid,
både ved daglig brug derhjemme og på farten.

Kort fortalt
		Let at have med: Takket være den lille
størrelse og det genopladelige batteri
kan du bruge pumpen hvor som helst.
		N em interaktion med digitalt display,
hukommelse, timer og baggrundslys.
		M ere mælk på mindre tid med
2-Phase Expression-teknologi
og dobbeltpumpning.*

pumpning
til alle
tider

EFFICIENCY

5

BREAST
SHIELD

SIZES

BPA
Bisphenol-A

free

Freestyle
Freestyle-dobbeltbrystpumpen fra Medela er udviklet specifikt til travle
mødre: Den er lille, let og udstyret med en påsætningsclips. Den er yderst
effektiv og anbefales til mødre, der skal pumpe mælk ud flere gange
om dagen.
Den vejer kun 370 g og er en af de mindste dobbeltpumper på markedet.
Den er udviklet til kvinder, som skal pumpe ud ofte i løbet af dagen,
hver dag. Freestyle har en praktisk størrelse og et genopladeligt batteri,
så du kan pumpe ud næsten overalt.

Indhold:
I Freestyle-motorenhed

Den digitale, baggrundsbelyste skærm viser oplysninger om eksempelvis
udpumpnings- og sugestyrkeniveau, og den har en timer, så du ikke
behøver holde øje med uret, mens du pumper ud. Noget af det bedste
ved Medela Freestyle er hukommelsesfunktionen: Med den kan du
indstille en sugestyrke, der er behagelig for dig, og som automatisk
aktiveres, når du bruger pumpen. Og når du er færdig, kan du pakke
flaskerne med mælk ned i en køletaske og opbevare det hele i en smart,
klassisk, sort skuldertaske.

I Genopladeligt batteri

Takket være Medelas 2-Phase Expression-teknologi * efterligner
brystpumpen dit barns naturlige dieadfærd ved brystet og er meget
behagelig at bruge.

I 2 x flaskeholder

I 2 x PersonalFit-brysttragt størrelse 24 mm
I 2 x konnektor
I Slange
I 4 x brystmælkflaske
I 4 x låg
I 2 x beskyttelseshætte
I Strømadapter
I Freestyle-taske
I Freestyle-køleelement og -taske
I Calma-flaskesut

Medela anbefaler at kombinere
købet med:

I Pakke med 4 engangsammeindlæg

I Starter Kit
I Engangsammeindlæg
I Easy Expression BH

Fordele ved dobbeltudpumpning*
		Bidrager til at øge og opretholde
mælkeproduktionen, når direkte
amning ikke er muligt
		Brystmælk med højere
energiindhold
		Dobbelt så hurtigt som
enkeltpumpning

Et godt valg:
I Til regelmæssig eller daglig brug
I Når det er vigtigt at spare tid
I Ved behov for bekvem og effektiv pumpning
I Til brug hjemme eller på farten
I Anbefales især ved lav mælkeproduktion
* Henvisninger til vores forskning kan findes på www.medela.dk/forskning
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I Når intuitiv og nem betjening er afgørende

