
Swing maxi ™
yderst effektiv. behagelig. hurtig.
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Swing maxi er en af de mest populære elektriske dobbeltbrystpumper i verden. 
Den kombinerer Medela Swings kvalitet med en kraftigere motor, da den er 
beregnet til dobbeltpumpning.

Kort fortalt 

   Yderst effektiv: Pumper i gennemsnit  
18 % mere mælk ud på halvt så lang tid 
med dobbeltpumpning og 2-Phase 
Expression-teknologi.*

   Kraftig og kompakt: Kombinerer en kraftig 
motor, der muliggør dobbeltpumpning,  
med et praktisk og kompakt 
pumpedesign. 

   Enkel og praktisk: Pumpen har et 
brugervenligt betjeningspanel med fire 
knapper, den er lille og bærbar og har 
mulighed for batteridrift.

til 
hyppig 
brug



  

Swing maxi 

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 Når intuitiv og nem betjening er afgørende 

I Anbefales især ved lav mælkeproduktion

Indhold:

I  Swing maxi-motorenhed

I  2 × PersonalFit-brysttragt 24 mm

I  2 × konnektor

I  Slange

I  2 × brystmælkflaske

I  2 × multilåg

I  2 × flaskeholder

I  Strømadapter

I  Calma-flaskesut

Følg os på:

Medela anbefaler at kombinere 
købet med:

I Starter Kit
I Engangsammeindlæg
I Easy Expression BH

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

Den elektriske Swing maxi-dobbeltbrystpumpe er en fremragende løsning 
for aktive mødre, som har brug for at pumpe ud regelmæssigt og for at 
øge mælkeproduktionen. Swing maxi har en kraftigere motor end den 
elektriske enkeltbrystpumpe Swing, så mødre kan pumpe 18 % mere 
mælk ud på halvt så lang tid takket være kombinationen af 
dobbeltpumpning og 2-Phase Expression-teknologi *. 

Swing maxi har ni fuldt justerbare vakuumniveauer, der gør 
pumpeforløbet behageligt. Brystpumpen er let og kompakt – med både 
el- og batteridrift – hvilket giver komfort, frihed og fleksibilitet. 

Swing maxi er intuitiv og let at anvende og samle. Alt tilbehøret kan nemt 
rengøres – i opvaskemaskine eller med sæbevand i vasken. Det kan let 
desinficeres ved kogning, med et dampsteriliseringsapparat eller i en 
Medela Quick Clean-mikroovnspose. 

Den håndfri valgmulighed med Easy Expression gør den nem at håndtere 
og betyder, at pumpningen kan kombineres med andre aktiviteter, så du 
sparer endnu mere tid. Det er meget populært hos mødre, der forventer, 
at den daglige pumpning er både behagelig, praktisk og effektiv.

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

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




