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Medelas Swing kombinerer et design, der har vundet flere priser, med 
forskningsbaseret teknologi. Den populære elektriske brystpumpe er en glimrende 
løsning til behagelig, regelmæssig og diskret udpumpning af brystmælk.

Kort fortalt 

   Effektiv og behagelig: En kraftig lille 
motor og en tilpasset brysttragt.

   Lille, kompakt og let: Passer i en 
håndtaske og kan køre på batteristrøm.

   Perfekt kombination af design og 
naturlighed: 2-Phase Expression-
teknologien efterligner barnets sugerytme.*

til 
daglig 
brug



  

Swing er en kompakt elektrisk enkeltbrystpumpe med forskningsbaseret 
2-Phase-Expression-teknologi *; den første forskningsbaserede 
pumpeteknologi, der efterligner barnets naturlige dierytme. Det er en 
meget populær pumpe, der sikrer et praktisk og ubesværet pumpeforløb 
med høj effektivitet og komfort. Du kan skifte mellem stimulerings-  
og udpumpningsfaser og indstille det mest behagelige vakuumniveau. 
Muligheden for batteridrift kombineret med påsætningsclips til bæltet 
giver maksimal bevægelsesfrihed, og pumpen kan også bruges med  
en strømadapter. Swing-pumpen er nem og intuitiv at anvende,  
rengøre og samle. 

Det er en let brystpumpe og en af de mest lydsvage på markedet, så den 
er perfekt til diskrete pumpeforløb derhjemme eller på farten. Mødre, der 
fører et meget aktivt liv og indimellem er væk fra deres barn, eller som 
ikke vil bruge for meget tid på at pumpe ud, vil især sætte pris på denne 
populære brystpumpe.

Swing

Et godt valg:

I  Til daglig eller lejlighedsvis brug hjemme eller på farten

I  Til mødre, der efterspørger bekvem, diskret og ubesværet pumpning

I  Let at samle, anvende og rengøre

I  Flere vakuumniveauer og indstillinger

I   Anbefales ved mindre ammeproblemer, f.eks. hvis barnet har svært  
ved at få fat i brystvorten eller ved ømme brystvorter

Indhold:

I  Swing-motorenhed

I  PersonalFit-brysttragt 24 mm

I  Konnektor

I  Slange

I  Ventilhoved og -membran

I  Brystmælkflaske

I  Multilåg

I  Flaskeholder

I  Strømadapter

I  Taske

I  Strop

I  Calma-flaskesut

Følg os på:

Medela anbefaler at kombinere 
købet med:

I Starter Kit
I Engangsammeindlæg
I Pump & Save-poser til brystmælk

*  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




