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Medelas manuelle brystpumpe med 2-Phase Expression-teknologi  
er brugervenlig og perfekt til lejlighedsvis pumpning.

Kort fortalt 

   Let og diskret. 

   Elegant design og behagelig at anvende: 
Samlingen er intuitiv, og pumpen har  
et ergonomisk drejehåndtag.

   Baseret på 2-Phase  
Expression-teknologi.
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Harmony er en af de få manuelle pumper i verden, der har 2-Phase 
Expression-teknologi*. Den er udviklet af Medela og baseret på barnets 
naturlige sugeadfærd ved moderens bryst. Korte, stimulerende mønstre 
efterfølges af længere mønstre, der giver et optimalt mælkeflow. 

Harmony er en let, manuel brystpumpe, der muliggør lydsvag og diskret 
pumpning. Den er kompakt og fylder ikke meget i din håndtaske. 
Harmonys ergonomiske design er intuitivt og gør den meget let at 
anvende. Den består af kun otte dele, der er meget nemme at skille ad  
og rengøre. Håndtaget på pumpen er designet, så det kan drejes.  
På den måde kan du altid finde den bedste vinkel til at pumpe mælken 
ud, uden du behøver holde armene i en ubehagelig stilling. Håndtaget har  
en behagelig, blød gummibelægning, der gør pumpningen lidt mere 
skånsom for hænderne og bidrager til et lavt støjniveau. 

Når du køber en Harmony 2-Phase Expression-brystpumpe, får du den 
innovative Calma-flaskesut og fire engangsammeindlæg med i købet. 
Med Calma kan barnet suge, synke og trække vejret på samme måde, 
som det har lært ved brystet. Medelas superabsorberende 
engangsammeindlæg holder brystet tørt i længere tid.

Harmony pump & feed-sæt

Et godt valg:

I   Til lejlighedsvis anvendelse eller som reserve til en elektrisk dobbeltpumpe 
eller udlejningspumpe

I   Når du har brug for en nem, behagelig og støjsvag pumpe

I   Til mødre, som har brug for en let og kompakt pumpe, der ikke fylder  
meget i en håndtaske

I   Anbefales ved mindre ammeproblemer, f.eks. flade eller indadvendte  
brystvorter

Indhold:

I  Harmony-håndtag 

I  PersonalFit-brysttragt 24 mm 

I  Konnektor i to dele 

I  Ventilhoved og -membran 

I  Brystmælkflaske 

I  Flaskeholder 

I  Multilåg 

I  Calma-flaskesut

I  Pakke med fire engangsammeindlæg

Følg os på:

Medela anbefaler at kombinere 
købet med:

I Starter Kit
I Engangsammeindlæg 
I Purelan

*  Henvisninger til vores  
forskning kan findes på  
www.medela.dk/forskning

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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Denmark
Medela Medical Danmark
Hørskætten 14 –16
2630 Tåstrup, Danmark

Phone +45 48 14 52 60
info@medela.dk
www.medela.dk




