
Støtte og træ
ning

Støtte til sundhedspersonale 
i hele verden

Som kunde hos Medela nyder du godt af vores ekspertise i videnskaben 
bag pumpning af brystmælk samt vores portefølje af kvalitetsprodukter. 
Hos Medela er det vores mission at fremme sundheden for mor og  
barn gennem de livgivende fordele ved brystmælk. Det er derfor,  
vi giver ekstra værdi med en unik kombination af forskning, træning, 
undervisning og støtte – for at dele viden og i sidste ende forbedre 
resultaterne for dem, der betyder mest: Den næste generation  
af spædbørn i din varetægt.

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

®
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Kun Medela

Forskning 
Medela støtter arbejdet på nogle af 
verdens mest prestigefyldte universiteter, 
forskningsinstitutioner og hospitaler, og 
udfordrer ofte grundlæggende principper.

• Ultralydsundersøgelser af det 
mælkeproducerende bryst 1 satte 
spørgsmålstegn ved etablerede 
modeller for mælketømning og omskrev 
lærebøgerne om brystets anatomi.

• Forskning i sugemønstre 2 ændrede  
den videnskabelige forståelse  
af spædbørns sugeteknik.

• Sammenligning af dobbeltpumpning 
med sekventiel enkeltpumpning 
afslørede, at det gav op til 18 %  
større mælkemængde. 3 

• Som følge af banebrydende opdagelser 
om brystmælkens egenskaber – for 
eksempel, at den indeholder stamceller 4 

– forbedres og øges anerkendelsen  
af dens stærke fordele hele tiden.

Disse og mange andre spændende fund 
offentliggøres i førende tidsskrifter og 
præsenteres på globale konferencer, 
herunder Medelas eget arrangement 
International Breastfeeding and  
Lactation Symposium.

Innovation
Forskningsbaseret viden er en integreret 
del af Medelas innovative proces.  
Det tætte samarbejde med sundheds
personalet hjælper os med at designe 
bedre produkter, understøttet af den 
tekniske kvalitet og detaljeorienterede 
tilgang, som forventes af førende 
producenter af medicinsk udstyr. 

Med PersonalFit™ PLUS pumpesættene 
til Symphony® omdefinerede vi 
principperne for design af pumpesæt 
ved at trække på vores ekspertise. Ved 
at oprette en eksklusiv database over 
3Dbrystscanninger har Medela etableret 
en metode til at undersøge forskelligt 
udformede brysttragte, der har ført til 
anvendt forskning og produktudvikling 
Resultatet er et nyt pumpesæt, der klinisk 
dokumenteret øger pumpningens 
effektivitet og komfort. 5–7 

Træning
Medelas meget erfarne medarbejdere 
opdaterer regelmæssigt hospitals
personale og pumpeudlejningsstederne 
med information om nye produkter og 
serviceydelser. Vores mål er at støtte 
sundhedspersonalet med relevante, 
evidensbaserede løsninger til at hjælpe 
mødre i alle amningens stadier. 

Medela yder også fuld produktsupport 
– inklusive oplæring ansigt til ansigt – 
samt rådgivning om bedste praksis via 
instruktionsvideoer og tekniske faktaark. 
Kvaliteten og bredden af denne service 
betyder også, at kunder hos Medela 
trygt kan tilbyde mødrene pleje på 
hospitalsniveau, når de er klar til at  
forlade afdelingen.

Undervisning
Medela bestræber sig på at klæde 
sundhedspersonalet og mødrene på  
til at træffe velinformerede valg ved at  
stilleundervisningsmateriale til rådighed 
gennem en række kanaler, både on  
og offline. 

Nøgleindhold for sundhedspersonale: 

• artikler og rapporter om brystmælk  
og madning

• oplysninger om klinisk forskning  
bag Medelas produkter 

• evidensbaserede brochurer  
om kerneemner

• produktfaktaark 

• plakater til visualisering  
af forskningsprojekter

• QuickCards: praktiske 
produktvejledninger 

• undervisningsark og infografik 

• træningsvideoer

Nøgleindhold for mødre: 

• den prisvindende ebog Den fantastiske 
videnskab bag brystmælk 

• webartikler, der dækker emner lige fra 
brystforandringer under graviditeten til 
fravænning, på medela.dk/amning

• undervisningsark/infografik 

• videoer og animationer på vores 
YouTubekanaler

Disse ressourcer udgør et unikt Medela 
vidensøkosystem – alt sammen gratis  
at tilgå og downloade.



Samarbejde på lang sigt 
Siden 1996 har Medelas partnerskab med  
University of Western Australia resulteret i: 

16
fulde eller delvise ph.d.-stipendier

84 
peer-reviewed tidsskriftartikler

21
bogkapitler

20
oversigtsartikler

196
abstracts fra konferencer 
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Adgang til Medela support 
• Medelas websted for sundhedspersonale:  

medela.dk/amningsundhedspersonale

• Download undervisningsmaterialer fra:  
medela.dk/amningsundhedspersonale/ 
raadgivning/undervisningsmateriale 

• International Breastfeeding and Lactation Symposium:  
medela.dk/amningsundhedspersonale/ 
nyhederbegivenheder

• Kontakt din lokale Medela repræsentant  
for at aftale et træningsforløb. 

Højeste kliniske  
standarder
Alle Medelas kliniske forsøg over
holder den uafhængige standard  
for god klinisk praksis (ISO 14155), 
der er fastsat af den internationale 
standardiseringsorganisation, ISO. 
De certificeres af alle nationale 
etiske komiteer og sundhedsmyndig
heder i de lande, hvor de udføres.

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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  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
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