
Fra hospitalet til hjem
m

et

Sikring af plejekontinuiteten 
for mødre og spædbørn

Medela har som mål at støtte mødre med den rigtige teknologi på det 
rigtige tidspunkt, så de kan made deres spædbørn med brystmælk, så 
længe de ønsker. Ved at leje en Symphony® og købe PersonalFit™ PLUS 
til hjemmebrug kan mødre fortsætte med at nyde godt af det samme 
behagelige 1 og effektive 1 system, som de begyndte at pumpe med på 
hospitalet. Det kan forvisse dem om, at de stadig får en høj standard  
ved pumpningen, så de bliver mere trygge ved at bruge brystpumpe  
på længere sigt.

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

®



Fra hospitalet til hjemmet

Støtte af mødre og 
spædbørn på hospitalet
Symphony® brystpumpen i hospitalskvalitet 
har et unikt program, START, der er 
designet til at efterligne et fuldbårent 
spædbarns suge- og pausemønster  
i amningens første dage. Det kan bruges 
af mødre med behov for brystpumpe 
til at stimulere og igangsætte deres 
mælkeproduktion. 

Mødrene kan derefter skifte til programmet 
Symphony® VEDLIGEHOLD. Det benytter 
Medelas 2-Phase Expression® teknologi, 
et pumpemønster, der er baseret på den 
måde, fuldbårne spædbørn indtager 
mælk på, når amningen er etableret. Det 
er designet til at optimere mælkeudbyttet, 
når moderens mælk er løbet til (omkring 
to til fire dage efter fødslen). Disse 
forskningsbaserede programmer har 
vist sig at opbygge og vedligeholde 
en tilstrækkelig mælkeproduktion for 
fremtiden. 1

Anvendelse af Symphony® brystpumpe 
med PersonalFit™ PLUS pumpesættet  
i stedet for standarddesignet giver 11 % 
mere mælk over et pumpeforløb på  

15 minutter og tømmer brystet 4 % mere 
effektivt. 2 Det betyder samlet set, at der 
bliver højere volumener af mødrenes egen 
mælk tilgængelig på hospitalet, hvilket kan 
fremme tidligere overførsel af spædbørn 
fra neonatalafdelingen og tidligere  
udskrivelse 3 takket være færre sygdomme 4 
og forbedret neurologisk udvikling. 5

For mødre, der har født ved kejsersnit eller 
som skal komme sig efter en vanskelig  
fødsel, er PersonalFit™ PLUS særligt  
gavnlig takket være dens overløbsbeskyt-
telse, der gør det muligt at pumpe i en 
mere afslappet stilling. Det er også påvist  
klinisk, at PersonalFit™ PLUS giver en  
mere behagelig pumpeoplevelse, idet  
100 % af de adspurgte mødre bedømte  
brysttragtens pasform positivt. 6

Forberedelse til  
livet derhjemme
Generelt bliver den gennemsnitlige tid, 
hvor en mor opholder sig på hospitalet 
efter fødslen, kortere. I nogle tilfælde 
udskrives de, før deres mælk er løbet til. 
I andre er spædbarnet måske nødt til 
at blive på afdelingen, mens moderen 
skiftevis er på hospitalet og hjemme. 

I disse situationer er det vigtigt, at mødrene 
oplever samme høje standard under 
pumpningen, uanset hvor de pumper. 
Sundhedspersonalet kan hjælpe mødrene 
ved at anbefale dem at bruge en 
Symphony® fra en pumpeudlejningsstation 
eller et apotek sammen med PersonalFit™ 
PLUS pumpesættet. På den måde kan 
mødrene fortsætte med at igangsætte  
og derefter opbygge mælkeproduktionen 
derhjemme den første måned, lige så 
effektivt, som de ville have gjort det  
på hospitalet. 

En pumpeløsning til hvert nøglestadie

Mål brystvortens 
diameter.

PersonalFit™ PLUS 
tragtrør fås i en 

række forskellige 
størrelser.

Tragtrøret skal 
være ca. 4 mm 

større end 
diameteren på 

brystvorten.

Sikring af en korrekt pasform  
på brysttragten

Fordi PersonalFit™ PLUS brysttragte 
fås med tragtrør i forskellige størrelser 
som hjælp til at sikre en god pasform, 
skal mødrene have målt og noteret 
deres brystvortestørrelse, når 
de eller et familiemedlem henter 
udlejningsbrystpumpen. 

Medela har en nem størrelsesguide til 
brysttragte, der tydeligt forklarer, hvordan 
det gøres, og grundprincipperne er 
beskrevet i grafikken til højre.



Muligheder for 
udlejningsstationer
At hjælpe mødre med at nå deres 
mål for pumpning og amning er et 
stærkt redskab til at skabe stærkere 
kundeloyalitet og -fastholdelse. Det 
åbner også mulighed for at støtte 
mødrene med andre produkter, 
efterhånden som deres familier  
når nye stadier i livet. 

Behovet for ekstra flasker til opbe-
varing af brystmælk samt bryst-
plejeprodukter, rengøringsartikler 
og mere giver en god åbning for 
krydssalg. Og fordi det ofte er et 
familiemedlem eller en nær ven, 
der besøger udlejningsstedet på 
moderens vegne, særligt i de første 
dage efter fødslen, giver det endnu 
mere kundetrafik. 

En positiv kundeoplevelse er nøglen 
til succes, og det plejeniveau og den 
brugervenlighed, som Symphony® 
og PersonalFit™ PLUS tilbyder, er 
med til at sikre, at mødrenes lejeop-
levelse bliver så god som muligt.

Gengivelse af mælkeproduktionen

Når spædbarnet er født, følger  
moderens mælkeproduktion tre stadier: 
Start, opbygning og vedligehold. 
Symphony® har unikke sugemønstre,  
der efterligner spædbarnets dieadfærd 
på de enkelte stadier. 1

Mælken løber til
Fødsel

Produktionen etableret

Igangsætning Opbygning Vedligehold

1 måned

Mælkemængde



Kun Medela
Ved at anvende en unik 
mælkeflowmåler til at måle flow  
af mælk fandt forskere hos Medela 
ud af, at dobbeltpumpning giver 
18 % mere mælk i gennemsnit 
sammenlignet med pumpning fra 
et bryst ad gangen. 9 Den mælk 
der blev pumpet ud, havde også 
et højere energiindhold. 9 Derfor 
anbefaler Medela at anvende 
et dobbelt PersonalFit™ PLUS 
pumpesæt med Symphony®.

Fra hospitalet til hjemmet

Når produktionen er etableret, kan mødre 
med behov for brystpumpe fortsætte med 
at bruge Symphony® brystpumpen med 
PersonalFit™ PLUS til hyppig pumpning. 
Dermed bliver der brystmælk til rådighed, 
og produktionen vedligeholdes. Hvis  
der udelukkende bruges pumpe, er det  
komfortniveau, som PersonalFit™ PLUS 
tilbyder, fortsat en vigtig fordel. Fordi 
PersonalFit™ PLUS pumpesættene 
er nemmere at bruge, håndtere og 
rengøre end standarddesignene, 6,7 har 
hjemmebrugere desuden mindre behov 
for vejledning og løbende support. 

Mødre uden behov for brystpumpe, 
som har etableret en tilstrækkelig 
mælkeproduktion i løbet af den første 
måned – hvad enten det er ved amning, 
pumpning eller en kombination af begge 
dele – kan stadig få behov for at pumpe 
for at vedligeholde mælkeproduktionen, 
hvis de skal være adskilt fra deres 
spædbarn. Der er også mødre, som 
ønsker at pumpe ud en gang imellem, 
så en anden omsorgsperson kan made 
deres barn. 

Valget af brystpumpe til brug i hjemmet 
afhænger af, hvor mange amninger, der 
skal erstattes af pumpning: Hvis en mor 
for eksempel kun pumper ud en gang 
imellem, kan en pumpe til personlig brug 
være en mulighed. 8 Medela brystpumper 
til personlig brug med Flex™ teknologi har 
brysttragte med samme dokumenterede 
fordele som PersonalFit™ PLUS.

Medela tilbyder muligheder på 
hospitalsniveau til mødre, som 
bruger pumpe – hvad enten de 
pumper hver anden time, hver 
dag eller bare en gang imellem.

Langsigtet støtte  
til mødre 

Se dokumentationen

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

©
 M

ed
el

a 
A

G
/1

01
03

85
52

/M
SE

D
A

/2
01

9-
04

/A
a

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