
15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY
15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY
15,0,0,50. Import at 100% for 1.5pt weight ON 
FACTSHEETS X 5 ONLY

43.818  
USD

10.055  
USD

Billig sygdomsforebyggelse med stor effekt 

Hospitaler leder i stigende grad efter måder, hvorpå de kan nedbringe omkostningerne uden samtidig at gå på kompromis med kvaliteten eller patienttilfredsheden. 
Medela forstår denne udfordring, og det er derfor, vi har sikret os, at PersonalFit™ PLUS på alle måder lever op til et brugervenligt pumpesætdesign:

Udover disse praktiske fordele kan det også betale sig at se på det overordnede billede af, hvordan PersonalFit™ PLUS kan bidrage til at spare tid og penge  
på hospitaler.

PersonalFit™ PLUS til Symphony®  
er et omkostningseffektivt valg 
Vores mål er stor patienttilfredshed

Fordelene ved madning med brystmælk rækker langt ud over spædbarnets hospi talsophold 
– de varer i virkeligheden hele barnets liv, som disse eksempler viser.

Fordele ved brystmælk Besparelser for samfundet 

Investering i næste generation

Brystmælk har en høj økonomisk værdi. Når 
eksempelvis for tidligt fødte børn mades med 
brystmælk, reduceres forekomsten af sygdomme 
relateret til for tidlig fødsel og/eller hvor alvorlige 

disse sygdomme er, hvilket indirekte reducerer 
hospitalsomkostningerne, som vist herunder. 
PersonalFit™ PLUS og Symphony® bidrager 
desuden med øget mængde af egen mors 

brystmælk, hvilket reducerer hospitalets 
afhængighed af donormælk og 
modermælkserstatning, hvilket igen  
kan reducere omkostningerne.                     

Omkostninger forbundet med egen  
mors brystmælk: 7 

 

(ved udpumpning af 300-399 ml pr. dag) 
For tidligt fødte børn, der mades med brystmælk, 
har mindre sandsynlighed for at få:

Eksempler på nekrotiserende enterocolit (NEC) og sepsis

Gennemsnitlig omkostning pr.  
barn med lav fødselsvægt:

NEC 4 Sepsis 5

Medelas mål er, at 
spædbørn får så meget 

af deres egen mors 
mælk som muligt: Ved 
brug af PersonalFit™ 
PLUS med Symphony® 
opnås dette mål let, 
effektivt og billigt.

Evidens for mere  
mælk på samme tid. 1

Enkel betjening effektiviserer 
hospitalsprocesser. 2 

Let og behagelig at bruge  
= tilfredse mødre. 2,3

Overløbsbeskyttelse 
 giver bedre hygiejne.

med op til  
10 gange 
sammenlignet 

med spæd-
børn, der får 
modermælk-
serstatning

NEC 6 Sepsis 5

med op til 
19 %  

for hver ekstra  
10 ml/kg/dag

60 %
mindre end modermælkserstatning

92 %
mindre end donorbrystmælk

904 GBP pr. spædbarn
Anslåede besparelser på livslang 
sundhedspleje for hvert for tidligt 
født barn, som får brystmælk i  
stedet for modermælkserstatning  
i Storbritannien. 9

46,7 millioner GBP 
Estimeret, samlet livslang omkost-
ningsbesparelse for Storbritanniens 
offentlige sygesikring, hvis 100 % af 
for tidligt fødte børn fik egen mors 
brystmælk på neonatalafdelingen. 9 

Forbedret 
neurologisk 
udvikling 8

Øget forventet 
levetid 9

Lavere livslange 
omkostninger til 
sundhedspleje 10

Se PersonalFitTM PLUS sortimentet på medela.dk/pfp og find flere oplysninger på medela.dk/undervisningsmateriale

Kildehenvisninger 1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Clinical study. (NCT02496429). 2015. 3 Clinical study. (NCT02492139). 2016. 4 Johnson TJ et al. Neonatology. 2015; 
107(4):271–276. 5 Patel AL et al. J Perinatol. 2013; 33(7):514–519. 6 Lucas A, Cole TJ. Lancet. 1990; 336(8730):1519–1523. 7 Jegier BJ et al. J Hum Lact. 2013; 29(3):390–399. 8 Vohr BR et al. Pediatrics. 2006; 
118(1):e115-e123. 9 Mahon J et al. Health Econ Rev. 2016; 6(1):54. 10 Rollins NC et al. The Lancet. 2016; 387:491–504.
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