
NY      Swing MaxiTM

Den nye Swing Maxi
Støtter dig i alle dine roller: 
en stolt mor og mere.

Medelas forskningsbaserede 
teknologier, implementeret 
i den nye Swing MaxiTM 

Swing MaxiTM

Alle medfølgende komponenter:

Dobbeltpumpning med Swing MaxiTM 

giver op til18% mere mælk 1 på kortere 
tid, end det tager at pumpe skiftevis fra 
hvert bryst.

2-Phase Expression® teknologi efterligner 
spædbørns naturlige sugemønster, hurtigt til 
at begynde med for at stimulere mælkeflowet, 
derefter langsomt for at spise – det giver en 
mere behagelig og effektiv pumpning.2, 3

PersonalFit FlexTM brysttragt med  en 
105 graders åbningsvinkel, blød kant  og 
oval form, som giver en bedre pasform, 
reducerer  trykket på mælkekanalerne, 
så pumpningen bliver  mere behagelig 
og giver op til 11,8% mere mælk.4
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1x Swing MaxiTM
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2 x PersonalFit FlexTM 

konnektor

2 x PersonalFit FlexTM

 brysttragte 21 mm

2 x PersonalFit FlexTM
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2 x 150 ml flaske med låg

2 x flaskeholder

1 x USB-ladekabel1 x slange

1 x brugsanvisning
1 x USB-strømadapter
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1 x slange 1 x USB-ladekabel
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Mange ting ændrer sig med en lille ny. At 
finde balancen mellem dine nye prioriteringer 
og det, som du plejede at gøre, er udfordrende. 
Men når du finder den balance, er det en 
fantastisk følelse. 
Den nye Swing Maxi™ er en kompakt og 
brugervenlig elektrisk dobbeltdumpe med 
forbedret mobilitet, så den passer perfekt 
til din livsstil.

Den nye 
Swing MaxiTM

HURTIGERE OPLADNING
med USB-port type C sammenlignet med mikro-USB-port

DOBBELTPUMPNING
giver op til 18% mere mælk på kortere tid 1

LET AT SAMLE OG RENGØRE
færre dele

BEHAGELIG BLØD KANT
giver øget komfort 

LUKKET SYSTEM
forhindrer, at der kommer 
brystmælk ind i slangen

11,8% MERE MÆLK 4

LET AT ANVENDE
intuitiv kontaktflade med fire knapper 
og ni forprogrammerede indstillinger

2-PHASE EXPRESSION® TEKNOLOGI
efterligner dit barns naturlige sugemønster 2,3

MÆRKBART MERE STØJSVAG
sammenlignet med tidligere generation, 
mindre end 45 dB ved maksimalt pumpeniveau

FORBEDRET MOBILITET 
indbygget genopladeligt batteri med op 
til seks pumpeforløb på én fuld opladning

Kildehenvisninger:




