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PersonalFit™ PLUS til Symphony®  
giver en positiv pumpeoplevelse
Forhindrer smertefuld pumpning
Det må ikke gøre ondt at pumpe mælk ud. Hvis det gør ondt, skyldes det  
ofte en brysttragt, der sidder dårligt, så brystvorten gnider mod tragten  
og der opstår røde mærker på huden. Det kan være frustrerende og tage 
modet fra mødrene og det kan endda få nogle til helt at stoppe med at pumpe 
og dermed give deres egen mælk. 

Derfor har Medela udviklet pumpesættet PersonalFit™ PLUS med et  
unikt brysttragtdesign. Formålet er at gøre pumpning så behagelig og 
tilfredsstillende som muligt, så mødre kan fortsætte med udelukkende  
at made deres spædbørn med brystmælk, så længe de vil. 

PersonalFit™ PLUS pumpesættet har overløbsbeskyttelse (hvilket også  
kaldes et lukket system) for at forhindre, at der løber mælk ind i slangen,  
så mødre kan bruge det, mens de sidder i en afslappet stilling. 

Større mælkemængder og tilfredshed

Medela har fundet frem til, at en brysttragtåbningsvinkel på  
105° passer bedre til det mælkeproducerende brysts anatomi,  
sammenlignet med en standardtragtåbningsvinkel på 90°. 1

Da mødre brugte den i kliniske forsøg: 2

Optimeret anatomisk pasform

De tre mest anvendte adjektiver  
brugt af mødre, som testede  
PersonalFit™ PLUS og sammen
lignede med standarddesignet. 3

100 %
sagde, den passede  
godt på brystet

95,5 % 
oplevede minimal 
gnidning mod huden

83 %
sagde, at pumpningen føltes 
mere skånsom og naturlig 

100 %
rapporterede ingen eller  
minimale trykmærker på huden 

kant

tragtrør

tragtåbning

105º 

Behageligt Let Smertefrit

Afslappende

Oxytocin Mælk frigives

Beroligende

Det er bevist, at mødre pumper  
mere mælk ud, når de bruger  
PersonalFit™ PLUS sammenlignet  
med standardpumpesæt. 5 Det  
bidrager til at berolige mødrene  
og medfører i sidste ende en  
øget tilfredshedsgrad.

Stress hæmmer 
hormonet oxytocin,  
som er afgørende  

for at få gang i 
mælkeflowet. 4 
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11 %
mere mælk efter 15 min.

4 % 
bedre tømning af brystet 

360º roterbar tragt
Brysttragtens ovale form bevirker,  
at mødre kan placere den på brystet  
og placere den på lige præcis den 
måde, der er mest behagelig for dem.

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

tragtåb
ningsvinkel

Kildehenvisninger 1 Schlienger A et al. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29. 2 Clinical study. (NCT02492139). 2016. 3 Clinical study. (NCT02496429). 2015. 4 Newton M, Newton N. J Pediatr.  
1948; 33(6):698–704. 5 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018.
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