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

®

Procesoptim
ering

Gør livet lettere for 
omsorgspersoner og mødre

PersonalFit™ PLUS pumpesættet til Symphony® giver mere optimale, 
effektive processer på fødegangen og neonatalafdelinger, så der 
spares tid og penge. Det er også med til at gøre det lettere for 
sundhedspersonalet at give mødrene den fysiske og følelsesmæssige 
støtte, de har behov for, og samtidig sikre, at spædbørnene får  
alle fordelene ved en kost, der udelukkende består af brystmælk.
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Hvis der ikke er tilstrækkeligt med  
brystmælk på fødegangen eller neo   - 
na talafdelingen, kan det påvirke spæd-
børnenes sundhed. Det er klinisk påvist, 
at PersonalFit™ PLUS pumpesættene 
fjerner 11 % mere mælk efter 15 minutter 
sammenlignet med standarddesignet. 1 
Og når amningen ikke fungerer optimalt, 
kan PersonalFit™ PLUS sammen med det 
unikke sugemønster, Symphony® leverer, 
hjælpe mødrene med at igangsætte og 
opbygge en tilstrækkelig mælkeproduktion 
på lang sigt. 2

Derfor forbedrer PersonalFit™ PLUS  
chancen for, at spædbørn får en kost,  
der udelukkende består af brystmælk:  
Det er specielt vigtigt for sårbare  
spædbørn, for hvem hver en dråbe tæller. 
Madning med brystmælk reducerer for 
eksempel forekomsten og sværhedsgra-
den af en række infektionssygdomme, 
herunder nekrotiserende enterocolitis. 3 

Når der er større mængder brystmælk  
til rådighed, kan det også betyde:

• Betydeligt lavere udgifter  
på neonatalafdelingen 4, 5 

• Tidligere overførsel af spædbørn  
fra neonatalafdelingen 6 

• Tidligere udskrivning takket være 
mindre sygdom 6 og forbedret 
neurologisk udvikling 7,8 

• Færre genindlæggelser på hospitalet 9,10 

• Bedre langsigtede resultater  
for spædbørnssundhed 11 

• Nedsat afhængighed af donormælk  
og modermælkserstatning 12

• Udgiftsbesparelser for hospitaler 13 

Mere mælk, når det gælder
Øget patienttilfredshed 
Udover de praktiske effektivitetsfordele 
er det påvist klinisk, at PersonalFit™ 
PLUS giver mødrene en mere behagelig 
pumpeoplevelse. 1 Og når de bruger 
det med den dokumenteret effektive 
Symphony® brystpumpe, 2 kan de 
være sikre på, at de opbygger deres 
mælkeproduktion optimalt. Det kan 
gøre dem mere positivt indstillet over 
for pumpning: hvilket i sidste ende 
understøtter større patienttilfredshed. 

Hvis en mor har behov for langvarig 
pumpning af mælk derhjemme, giver 
PersonalFit™ PLUS pumpesættet også 
øgede tilfredshedsniveauer med lejede 
brystpumper.

Konstruktion: Enklere og 
nemmere at håndtere
Fordi enkeltdelene til PersonalFit™ PLUS 
er større end på standardpumpesættene, 
er de nemmere at håndtere. Der er også 
færre dele at sætte sammen, skille ad 
og rengøre, og det gør processen for 
pumpning af mælk hurtigere med  
mindre risiko for brugerfejl. 

mere mælk    =    bedre sundhedsresultater  =  udgiftsbesparelser



Mere mælk, når det gælder
Proces: Hurtigere og mere effektivt 

1 2 3 4

Intuitivt system 
PersonalFit™ PLUS pumpesæt til 
engangsbrug giver den nemmeste 
proces. Brugeren vasker simpelthen 
hænder, tager delene ud af emballagen 
og samler dem ved at:

1. sætte brysttragten på 
2. fastgøre slangen  
3. skrue opsamlingsflasken på

Derefter tilslutter brugeren pumpesættet 
til Symphony® og begynder at pumpe.

Denne indledende proces er den  
sammefor alle typer PersonalFit™ PLUS 
pumpesæt, selvom flergangsversionerne 
skal desinficeres før første brug og samles 
 på en lidt anden måde: Se brugsanvis-
ningen for at få yderligere oplysninger.

Derefter, efter hvert pumpeforløb: 

• Sterile engangspumpesæt bortskaffes 
straks.

• Ready-to-Use pumpesæt kan bruges 
op til otte gange inden for 24 timer, før 
de bortskaffes. De skilles simpelthen ad, 
rengøres, tørres og samles igen mellem 
forløbene. 

• Flergangspumpesæt skal desinficeres 
 en gang om dagen og rengøres 
efter hver brug som angivet ovenfor. 
Flergangspumpesæt til hospitalsbrug 
skal også rengøres mellem hver bruger. 
Procedurerne kan være forskellige 
afhængigt af lokale bestemmelser og 
hospitalsretningslinjer. Se brugsanvis-
ningen for at få yderligere oplysninger.

Det enkle, intuitive system betyder, at sundhedspersonalet skal bruge 
mindre tid på at instruere i brugen af pumpesættet og kan bruge 
mere tid på at fokusere på moderens og barnets trivsel.

PersonalFit™ PLUS sortimentet 
Der er fire typer PersonalFit™ PLUS  
pumpesæt til Symphony®. 

1  
Sterile engangspumpesæt til hospitaler,  
der kan bruges direkte fra emballagen.

2  
Ready-to-Use engangspumpesæt til 
hospitaler, der også kan bruges direkte 
fra emballagen.

3  
Flergangspumpesæt til hospitaler, der er 
beregnet til flere brugere og kan rengøres. 
De kan også steriliseres i en autoklave.

4  
Flergangspumpesæt, der er beregnet  
til én bruger, til mødre, der bruger en  
lejet Symphony® derhjemme.
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Kun Medela
Medela har altid delt information  
og idéer med sundhedspersonale  
og har fået en dyb forståelse for  
de udfordringer, de står over for.  
Medelas Breastfeeding and Lactation 
Symposium er en platform til  
udveksling af erfaringer og viden 
 – indsigt, som Medela bruger til at 
udvikle forbedrede pumpeløsninger  
og teknologier til madning med 
brystmælk.

Forbedret hygiejne

Brystmælkens bemærkelsesværdige 
antimikrobielle, antiinflammatoriske 
og immunmodulerende egenskaber 
betyder, at den spiller en nøglerolle 
i understøttelsen af spædbørns 
immunsystem. 14,15 Håndtering af den 
kræver dog hygiejniske forhold for  
at bevare kvalitet og sikkerhed. 

PersonalFit™ PLUS Ready-to-Use 
engangspumpesæt er et sikkert, 
omkostningseffektivt valg, som kan 
bruges af mødre til fuldbårne spædbørn, 
for tidligt fødte spædbørn og syge 
spædbørn. 16 Pumpesættene er:

• formgivet ved over 150 °C for at 
ødelægge eventuelle patogener

• produceret og pakket i et renrum  
med laminart flow, hvilket skaber  
et aseptisk arbejdsområde 17 

• mikrobiologisk testet 18 før frigivelse 

PersonalFit™ PLUS Sterile engangspum-
pesæt er tilgængelige på markeder,  
hvor brug af ikke-sterile produkter ikke  
er tilladt, eller når der ønskes sterile  
produkter. Pumpesættene er:

• godkendt i henhold til de gældende 
standarder 18–21 for sterilt medicinsk 
udstyr

• behandlet med ethylenoxid  
– certificeret som sterile  
i hele holdbarhedstiden 

• forseglet i individuel steril emballage

Beskyttelse af mælk  
mod kontaminering
Alle PersonalFit™ PLUS pumpesæt  
har overløbsbeskyttelse (kaldes også  
et lukket system) for at øge hygiejne- 
niveauet. Den membran, der sørger for  
overløbsbeskyttelse, er nem at montere  
i pumpesættets konnektor og er med  
til at sikre, at der ikke kan komme  
mælk i slangen, selv hvis brugeren  
sidder tilbagelænet.

Se dokumentationen

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

  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com 
Medela Medical Danmark, Hørskætten 14–16, 2630 Tåstrup, Danmark, Phone +45 48 14 52 60, info@medela.dk, www.medela.dk

©
 M

ed
el

a 
A

G
/1

01
03

85
49

/M
SE

D
A

/2
01

9-
04

/A
a

1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110. 3 Meier PP et al. Clin Perinatol. 2010; 37(1):217–245. 4 Johnson TJ et al. Adv Nutr. 2014; 
5(2):207–212. 5 Johnson TJ et al. Neonatology. 2015; 107(4):271–276. 6 Schanler RJ et al. Pediatrics. 2005; 116(2):400–406. 7 Patra K et al. Neonatology. 2017; 112(4):330–336. 8 Lechner BE, Vohr BR. Clin Perinatol. 
2017; 44(1):69–83. 9 Vohr BR et al. Pediatrics. 2006; 118(1):e115-e123. 10 Johnson TJ et al. J Perinatol. 2018. 11 Victora CG et al. The Lancet. 2016; 387(10017):475–490. 12 Meier PP et al. Clin Perinatol. 2017; 
44(1):1–22. 13 Mahon J et al. Health Econ Rev. 2016; 6(54). 14 Labbok MH et al. Nat. Rev Immunol. 2004; 4(7):565–572. 15 Ballard O, Morrow AL. Pediatr Clin North Am. 2013; 60(1):49–74. 16 German Consulting 
Centre for Hospital Epidemiology and Infection Control (Deutsches Beratungszentrum für Hygiene). Conclusion of the Risk Assessment of the Production Method for Ready-to-Use Products (2014). 17 Laminar flow 
housing with air quality similar to EN ISO 8 or clean rooms EN ISO certified class 7 or 8 EN ISO 14644-1 Cleanrooms and associated controlled environments – Part 1: Classification of air cleanliness by particle 
Concentration. 18 EN ISO 11737-1: Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 1: Determination of a population of microorganisms on products. 19 EN ISO 11607-1: Packaging for terminally 
sterilized medical devices – Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems. 20 EN ISO 11135-1: Sterilization of health care products – Ethylene oxide – Part 1: Requirements for 
development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices. 21 EN ISO 11607-2: Packaging for terminally sterilized medical devices – Part 2: Validation requirements for forming, 
sealing and assembly processes.


