
Omdefinering af principperne 
for pumpesætdesign

Det er klinisk dokumenteret, at PersonalFit™ PLUS pumpesættet til 
Symphony® leverer mere mælk, 1 større komfort 1,2 og mere effektivitet 1 
end standardpumpesætdesigns. Resultatet er et nyt og effektivt 
pumpesæt, der hjælper flere spædbørn med at få brystmælkens 
livgivende fordele. For at udvikle det har Medela udført banebrydende 
forskning baseret på virksomhedens ekspertise i videnskaben bag 
udpumpning af brystmælk. Denne forskning dokumenterede  
– for første gang – den afgørende rolle, som brysttragtens  
form spiller for optimering af mælkeudpumpning. 

PersonalFit™ PLUS pumpesæt til Symphony 
Mere mælk. Mere komfort. Mere effektivitet.

®
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Forskning og testning

Forskningsbaseret innovation
Sådan opnåede Medela 
gennembruddet 
Forskning har vist, at en brysttragt  
med god pasform er afgørende for en 
behagelig, effektiv pumpning. 3 Ideelt  
set skal brystvorten være placeret midt  
i tragtrøret med plads til et udvide sig  
og bevæge sig frit. Derfor fås brysttragte 
fra Medela med tragtrør i flere forskellige 
størrelser. Ved at observere mødre, der 
brugte pumpe, bemærkede Medelas 
forskere imidlertid, at der, selv når 
tragtrøret havde den rigtige størrelse,  
var et misforhold mellem brystets  
facon og faconen på den anden del  
af brysttragten, nemlig tragtåbningen  
– der ligesom på de fleste andre 
brysttragte har haft en standardvinkel  
på 90° de seneste 50 år. 

Unik database over 
3D-brystscanninger
Medelas forskere brugte deres unikke 
database med 3D-scanninger af 
forskellige mælkeproducerende bryster  
– den største i verden – til at simulere  
og vurdere 90°-brysttragtens pasform. 4 
De opdagede, at brystvorten i to 
tredjedele af tilfældene ikke nåede  
ind i tragtrøret. Desuden var der 
punktkontakt ved kanten, hvilket kunne 
medføre lokal sammenpresning af 
brystvæv. 4 Hvis brystvævet presses 
sammen, kan det reducere mælkeflowet 
fra mælkekanalerne – Medela  
støttede banebrydende forskning  
i brystets anatomi, der afslørede,  
at mælkekanalerne befinder sig tættere 
på hudoverfladen end tidligere antaget. 5

Ved at teste tragtåbninger med større vinkler fandt forskerne frem til, at 105° 
passede bedre til de scannede brysters konturer, uanset facon eller størrelse. 
Desuden nåede brystvorten længere ind i tragtrøret, og punktkontakten ved  
kanten var mindre – hvilket tyder på en behageligere pumpeoplevelse for  
mødrene og eventuelt forbedret mælkeflow. 4 
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Hvorfor en oval?
Medelas produktudviklere har også 
ændret formen på tragtens åbning fra  
en cirkel til en oval, der kan drejes 360°. 
Det betyder, at moderen kan holde 
tragten i forskellige positioner på brystet 
– vandret, lodret eller skråt – alt efter, 
hvad hun synes er mest behageligt.  
Den holder en god forsegling og  
pasform i alle disse positioner. 

Testet i tre omfattende kliniske forsøg
Resultater fra over 1000 pumpeforløb

Mere mælk
Efter 15 minutters pumpning var 
der opnået 11 % mere mælk

Større komfort
Mødrene beskrev pumpningen 
som mere skånsom og naturlig

Større effektivitet
Betydeligt bedre bruger-
venlighed og håndtering 

49 mødre med etableret mælkeproduktion 
deltog i et randomiseret kontrolleret 
forsøg. De udførte i alt 196 pumpeforløb 
med standardpumpesættene og de  
nye pumpesæt. 

Resultater: Efter 15 minutters pumpning 
havde PersonalFit™ PLUS pumpesættet 
opnået 11 % mere mælk end standard-
designet. 1 Der var også en forbedring  
på 4 % i brysttømningen 1 – hvilket er  
væsentligt, da et af nøgleprincipperne  
i vedligeholdelse af mælkeproduktion  
er, at brystet tømmes godt. 6 

22 pumpeafhængige mødre bedømte 
deres erfaringer med at bruge 
PersonalFit™ PLUS hjemme  
i syv dage og efter syv dages  
brug af standardpumpesættet. 

Resultater: De beskrev, at udpumpning 
af brystmælk med PersonalFit™ PLUS 
pumpesættet føltes mere skånsomt 
 og naturligt. 7 

25 personer fra sundhedssektoren 
observerede mødre, der brugte det nye 
pumpesæt på hospitalet, i fem dage.

Resultater: De registrerede væsentlige 
forbedringer i rengøring og overordnet 
anvendelighed og håndtering af 
PersonalFit™ PLUS. 7 
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Udviklet til travle 
omsorgspersoner og mødre
Udover at give brysttragten nyt design har Medela finjusteret 
pumpesættets konstruktion, så det nu består af kun nogle 
få dele, herunder tragt, konnektor med låg, membran til 
overløbsbeskyttelse og slange med Symphony® hætte.  
Målet var at effektivisere tømningen af brystet for at spare  
tid og kræfter – en forbedring, der er blevet bekræftet  
i brugbarhedstests både på hospitaler og i hjemmet. 

Kun Medela
Forskning er en del af Medelas 
dna. Medela har formået at udvikle 
langvarige relationer til førende 
forskere, der genererer viden, som 
ofte udfordrer grundlæggende 
principper. Det skaber et 
videnskabeligt grundlag for 
produktudvikling og klinisk testning.

Ny bredere vinkel på tragtåbningen 
passer bedre til konturerne på 
mælkeproducerende bryster  
i forskellige former og størrelser.

Konnektoren har en hængslet  
del, der åbnes og lukkes med  
et enkelt klik.

Membranen, som er med til at 
forebygge overløb af mælk, er  
større og nemmere at håndtere.

Slangen kobles nemt til pumpesættet 
og sluttes til brystpumpen ved hjælp 
af hætten.

Engangspumpesæt kan anvendes 
sammen med Medelas flasker i 
forskellige størrelser til opsamling 
af brystmælk. Flergangspumpesæt 
leveres med tilhørende flasker.

Medelas brysttragte fås med  
tragtrør i flere forskellige størrelser, 
hvilket bidrager til en bedre  
pasform for brystvorten.

Se dokumentationen

Find ud af, hvad PersonalFit™ PLUS kan gøre for næste generation. Gå til medela.dk/pfp, eller kontakt din Medela repræsentant
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