
Calmita er en forskningsbaseret madningsløsning til 
hospitalsbrug, der gør det muligt for nyfødte at 
optræne og gøre brug af deres individuelle og naturlige 
sutteadfærd. Calmita støtter og beskytter amning ved 
at muliggøre en lignende teknik for amning og fasthol-
delse, som når barnet ligger ved brystet.

Bedre orale spisefærdigheder fremmer ikke blot 
opnåelse af korrekt sutning ved madning; det bevirker 
også, at hospitalsindlæggelsen forkortes. Det reduce-
rer også risikoen for nosokomiel infektion, sænker den 
økonomiske belastning for familien og samfundet, giver 
mulighed for tidligere forening af familien og fremmer 
udviklingen af en bedre mor/baby-interaktion og 
tilknytning.

I Tidligere udskrivelse

I Naturlig spiseadfærd

I Øget ammerate på hospitalet

I Pålidelig, sikker og brugervenlig

Calmita  
Forskningsbaseret  
madningsløsning til hospitalsbrug

Designet til at støtte  
udviklingen af  
neonatal oral madning



Calmita Starter (hvid)

I Lavt grænseniveau på den 
vakuumstyrede ventil 

Calmita Advanced (gul) 

I Moderat grænseniveau på den 
vakuumstyrede ventil

Calmita ordrereference

Calmita madningsløsning  
til hospitalsbrug

Varenummer Produkt Materiale1) Antal

008.0257 Calmita Starter PP, TPE 260

008.0258 Calmita Advanced PP, TPE 260

1) i kontakt med brystmælk

Få flere oplysninger på www.medela-calmita.com, eller kontakt din lokale Medela-forhandler.
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Sikkerhed
Den indbyggede, vakuumstyrede ventil giver spædbarnet mulighed for at 
sutte, synke, holde pause og ånde under madningen, hvilket støtter en 
spiseadfærd, der ligger tæt på adfærden under amning. Spædbarnet er 
dermed i stand til at beslutte, hvornår det vil drikke, og hvornår det vil 
holde pause. 

Opbygning af færdigheder
Calmita findes i to udgaver, hvor den vakuumstyrede ventils forskellige 
grænseniveauer afspejler barnets orale spiseudvikling. Det giver 
mulighed for at træne spædbarnets spiseadfærd og opnå en gradvis 
opbygning af færdigheder. Overgangen fra enteral til oral madning kan 
fremskyndes, og varigheden af opholdet kan dermed reduceres. 

Udluftning
Gennem udluftningsrillen i Calmita kan luft trænge ind i flasken og 
udligne flasketrykket Den bløde tætningsring sikrer væsketæt fastgøring 
inden for udvalget af engangsflasker fra Medela.

Størrelse og facon
Calmita-suttens længde er defineret på grundlag af dimensionerne af 
den føtale hårde gane, når barnet er 32 uger. Calmitas facon og radius 
ved basis er konstrueret, så der er mulighed for forskellige 
ammestillinger, der tager højde for det enkelte barns orofaciale udvikling. 

Materiale
Spidsen af Calmita er fremstillet af blød, termoplastisk elastomer (TPE). 
På underdelen af Calmita understøttes elastomeren af et lag polypropy-
len (PP). Alle de anvendte materialer er BPA-frie, latexfrie og DEHP-frie.

Anvendelse
For at Calmita kan anvendes i overgangen, indtil barnet kan ammes fuldt 
ud, er den egnet til både brystmælk, beriget brystmælk samt flydende 
og godt opløst modermælkspulver.

Praktisk
Calmita er et produkt til engangsbrug. De leveres pakket enkeltvis og 
klar til brug, uden behov for yderligere rengøring. Calmita gør det muligt 
at made barnet med en flaske, på en naturlig måde, hvor babyen selv 
bestemmer tempoet, og uden de gængse udfordringer ved et 
ubegrænset mælkeflow.

Udluftningsrille

Vakuumstyret ventil

Bemærk: Dette dokument er ikke gældende på markedet i USA.
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