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Unikt, nyt design 
Medela har brugt resultater fra sit unikke forskningsprogram til at skabe 
den banebrydende nye PersonalFit™ PLUS brysttragt. Da den blev testet  
i et randomiseret, kontrolleret forsøg*, blev det påvist, at den giver mere 
mælk sammenlignet med standardpumpesætdesignet: 4 

Oval form, der  
tilpasser sig brystet  
mere skånsomt. 4,6

105º

Større tragtåbningsvinkel, der 
minimerer sammenpresningen 
af brystet. 5 

Det kan være en udfordring at sikre, at mødre har nok mælk til at made deres 
spædbørn. Medela Symphony® brystpumpes unikke teknologi hjælper ved  
at støtte mødrene i at få gang i, opbygge og vedligeholde en tilstrækkelig 

mælkeproduktion over tid. 1–3  PersonalFit™ PLUS pumpesættet forbedrer 
ydeevnen af Symphony® ved at forbedre hvert pumpeforløbs effektivitet 4, 
hvilket bidrager til at forsikre mødre om, at de har nok mælk. 

PersonalFit™ PLUS til Symphony® øger 
mængden af brystmælk på hospitaler
Støtter mødres mælkeproduktion

Fordele ved mere af egen mors brystmælk
PersonalFit™ PLUS øger sandsynligheden for, at spædbørn 
nyder godt af egen mors mælk (EMM), der:

• giver optimal ernæring
• mindsker forekomsten af komplikationer hos nyfødte 7

• forbedrer helbredet både kort- og langsigtet 8

De større mængder brystmælk, som PersonalFit™ PLUS og 
Symphony® hjælper med at gøre tilgængelig, kan betyde:

• at spædbørn forlader neonatalafdelingen tidligere 9 
• at der er færre genindlæggelser på hospitalerne 10,11 
•  at der vil være mindre afhængighed af donormælk  

og modermælkserstatning 12 
=bedre helbredmere 

mælk
besparelser  

for hospitaler

15 minutters pumpning:

Efter  

Hver dråbe tæller
Jo mere af egen 

mors mælk (EMM), 
et spædbarn får 

hver dag, jo lavere 
er risikoen for 
sygdomme. 7

* 49 mødre deltog og udførte 196 brystpumpninger.

De væsentligste forbedringer  
af den nye brysttragt:

11 %
mere mælk

4 %
større tømning af brystet

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