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Hygiejnisk håndtering på den nemme måde

Have korte negle og fjerne smykker. 1 Vaske hænderne grundigt. Tørre hænderne med rene 
papirhåndklæder. 2,3

Lukke for vandhanen på en måde, som 
ikke kontaminerer hænderne igen. 1 

Steril til engangsbrug
Godkendt i henhold til gældende 
standarder for sterilt medicinsk  
udstyr og certificeret i forhold til 
holdbarheden.

Ready-to-Use til engangsbrug
Produceret og pakket i et beskyttet 
miljø, mikrobiologisk testet inden 
frigivelse til salg.

Flergangspumpesæt
Kan rengøres og autoklaveres, så 
sættet kan bruges af flere mødre.

Det er afgørende at bevare brystmælkens stærke, beskyttende egenskaber  
og minimere kontamineringsrisici, og det er en af årsagerne til, at det er så vigtigt 
at kunne opsamle brystmælk på en hygiejnisk måde.

Medela tilbyder nedenstående sortiment af PersonalFit™ PLUS pumpesæt  
til hospitaler for at imødekomme forskellige hygiejnebehov, ressourcer og 
politikker. De to engangsversioner kan bruges direkte fra emballagen.

PersonalFit™ PLUS til Symphony® 
understøtter hospitalers hygiejneprotokoller

PersonalFit™ PLUS pumpesættet er også designet til at minimere  
håndteringen ved samling og brug.

Sikker opsamling af brystmælk

Overløbsbeskyttelse
Denne funktion, der også kaldes for et lukket system, forhøjer  
PersonalFit™ PLUS pumpesættets hygiejne, fordi membranen  
forhindrer mælken i at løbe ind i slangen eller motoren.

Hukommelseshjælp til mødre
Emballagen til engangspumpesættet har et klistermærke  
påsat med enkle trinvise instruktioner, så brugeren straks 
påmindes om sikker brug. 

Konnektoren 
klikkes fast over 
membranen

Brysttragt

Det er vigtigt ikke at kompromittere hygiejnen ved brug af PersonalFit™ PLUS ved at håndtere det forkert.  
Brugere bør, før de pumper eller rører pumpesættet, sørge for følgende:

Bedste praksis for pumpning

1 2 3 4

Membran

Større  
pumpesætdele  
+ færre dele = 

mindre  
håndterings-

behov

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