
EFFICIENCY

Symphony® brystpumpe
Quickguide

Samling af pumpesættet
Det er meget vigtigt, at disse komponenter rengøres  
grundigt efter hver brug.

Brug af brystpumpen

 Stimuleringsfasen
Kontrollér, at kablet bag på 
brystpumpen er tilsluttet bag ved 
dækslet med pilen. Start brystpumpen 
med tænd/sluk-knappen. Pumpning 
starter altid på det samme 
vakuumniveau. Dette vises med  
tre dråber på displayet. 

Udpumpningsfasen
Skift mellem stimulerings- og  
udpumpningsfasen på to måder:
 1   automatisk–brystpumpen skifter 

efter to minutter i stimulerings-
fasen–eller

 2   manuelt ved at trykke på knappen  
til højre (  knappen), når du ser 
mælken flyde.

Når der skiftes fra stimuleringsfasen  
til udpumpningsfasen, stiger vakuum-
niveauet gradvist inden for 4 sekunder, 
ved at der tilføjes tre søjler til den sidste 
stimuleringsindstilling. 

Det er nemt at skifte mellem  
stimulering og udpumpning. Når  
brystpumpen automatisk skifter til  
udpumpningsfasen, kan du trykke på 
den højre knap for at vende tilbage til 
stimuleringsfasen. Hvis mælken ikke er 
begyndt at løbe efter to på hinanden 
følgende stimuleringsfaser, skal du 
holde en pause og forsøge igen efter 
15–30 minutter. Prøv brystmassage 
(spørg din ammerådgiver eller læge til 
råds), og prøv derefter at pumpe igen 
ved hjælp af udpumpningsfasen.

Tryk forsigtigt membranen på  
ventilhovedet, indtil det går i indgreb.

1

Skub brysttragten på konnektoren.2

 Skub ventilhovedet og membranen 
på konnektoren ➞ ventilhovedet skal 
vende til siden.

3

Skru flasken på konnektoren.4

Sæt slangen i den tilsvarende åbning  
i konnektoren.

5

Sæt den anden ende af slangen ind  
i åbningen på membranhatten. 

7

Tryk membranhatten (hvis du pumper 
dobbelt; begge membranhatte) godt 
fast på på brystpumpemembranerne.

8

1

2

3 Husker den seneste vakuum- 
indstilling i stimuleringsfasen.  
En hukommelsesfunktion husker det se-
neste vakuumniveau i stimuleringsfasen. 
Justér vakuumet ved at dreje knappen 
med uret (øge) eller mod uret (reducere).

Bemærk: Disse korte anvisninger erstatter ikke standard-
vejledningen. Vedrørende rengøring af pumpesættet se 
standardvejledningen, REF 200.7068

Læg beskyttelsesmembranen på en 
plan overflade, og tryk forsigtigt mem-
branhatten ned, indtil den går i indgreb.

6



Rengøring, hygiejne og fejlfinding

Rengøring af pumpesættet hjemme

Forsigtig!

Brug kun vand af drikkevandskvalitet til rengøring.  
Skil pumpesættet ad, og vask alle dele, der kommer 
i kontakt med bryst og brystmælk, umiddelbart efter 
brug, så indtørrede mælkerester og dermed  
bakterievækst undgås.

Før første brug og efter hver brug
l  Alle de dele af brystpumpesættet, der har været  

i kontakt med brystet og brystmælken, skal skilles  
ad og vaskes i hånden. Skyl dem i koldt, rent vand. 
Rengør delene i rigeligt varmt vand og almindeligt opva-
skemiddel. Skyl delene i koldt, klart vand i 10–15 sekun-
der. Tør delene med en ren klud, eller læg dem til tørre 
på en ren klud.

l  Når pumpesættet er skilt ad, kan du også vaske  
delene i opvaskemaskinen på øverste hylde eller  
i bestikholderen.

Før første brug og én gang om dagen
l  Alle de dele, der har været i kontakt med brystet og  

brystmælken, skal skilles ad, vaskes og skylles. Vær 
forsigtig, når du tager ventilmembranen, ventilhovedet  
og brysttragten fra hinanden. 

l  Læg delene i en lille gryde, og fyld den med koldt vand, 
indtil alle delene er helt dækket. Varm det op og lad det 
koge i 5 minutter.

l  Hæld vandet fra, og tør delene med en ren klud.
l  Du kan også bruge vores Quick-Clean pose  

i mikrobølgeovnen som beskrevet i vejledningen.
 
Hygiejne
l  Vask hænderne grundigt med sæbe og vand  

(i mindst et minut), før du rører ved brystet, rengør  
pumpens dele og rengør pumpesættet. Undgå at  
berøre det indvendige af flasker og låg.

l  Vask brystet med vand.

Pleje af slanger og fejlfinding

Pleje af slange

Hvis der er dannet kondensvand i slangen
l  Lad brystpumpen køre med slangen påsat  

i 1–2 minutter efter du er færdig med at pumpe ud,  
eller indtil den er tør.

Hvis der er kommet mælk ind i slangen
l  Sluk for brystpumpen, og tag stikket ud af kontakten.
l  Brug en fugtig (ikke våd) klud til at aftørre pumpen og 

membranområdet.
l  Tag slangen af, og gør den ren ifølge vejledningen  

«Før ibrugtagning første gang og en gang om dagen».
l  Ryst eventuelle vanddråber ud af slangen, og hæng  

den til tørre.
l  For at opnå hurtigere tørring kan du sætte slangen  

på brystpumpen og lade den køre i 1–2 minutter,  
eller indtil slangen er tør.

l  Når delene er helt tørre, samles brystpumpen og  
tilbehørssættet.

Fejlfinding

Hvis motoren ikke kører
l  Kontrollér, om der er netstrøm/batteristrøm. 
l  Kontrollér, at enheden er tændt.
l  Kontrollér, om programkortet er sat korrekt i bag  

på brystpumpen.

Hvis sugestyrken er svag eller helt mangler, skal du 
kontrollere, at
l  Brysttragten slutter fuldstændig tæt omkring brystet  

og har den rigtige størrelse. 
l  Alle pumpesættets og brystpumpens samlinger  

sidder fast.
l  Den hvide ventilmembran ligger fladt mod det gule  

ventilhoved.
l  Ventilhovedet og -membranen er rene og ubeskadigede.
l  Slangeenderne sidder godt fast på konnektoren og  

åbningen i membranhatten.
l  Beskyttelsesmembranen og membranhatten er samlet 

korrekt, og membranhatten sidder godt fast på  
brystpumpemembranen, så der dannes en forsegling. 

l  Beskyttelsesmembranen er intakt.
l  Alle bestanddele er helt tørre. 
l  Slangen ikke er knækket eller klemt under  

udpumpningen.

Besøg www.medela.dk, hvor du kan læse mere om  
Medelas store sortiment af produkter til amning og 
brystpleje.

Lokal kontakt: 
Medela Medical 
Rådhustorvet 5, 2 
3520 Farum 
Telefon 48 14 52 60 
Fax  48 14 14 94 
info@medela.dk 
www.medela.dk

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com ©
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