
Alle PersonalFit™ PLUS pumpesæt har de samme tidsbesparende egenskaber:

Hurtig og let at bruge og rengøre 

PersonalFit™ PLUS til Symphony® 
effektiviserer hospitalsprocesser

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

Testet og gennemprøvet på hospitaler
I kliniske forsøg observerede sundhedspersonalet mødre, der brugte PersonalFit™ PLUS 
pumpesættet, og bedømte deres oplevelse med at rengøre dem. De vurderede også 
brugbarheden generelt. Resultaterne viste en statistisk signifikant forbedring: 2

Færre, større dele Intuitiv samling

 • Sæt brysttragten på.
 • Sæt slangen på.
 • Skru flasken på.

Et mere enkelt design end 
standardpumpesæt, hvilket 
gør håndteringen lettere. 2

Membranen, som giver 
overløbsbeskyttelsen, passer 
naturligt ind i konnektoren. 

Et-kliks konnektor 

Rengøring 83 % Brugbarhed 82 %

Rengøring 90 %* Brugbarhed 89 %*

 Standardpumpesæt  PersonalFit™ PLUS *Viser statistiske signifikante resultater (p<0,05)

Sparer tid på travle afdelinger
Tiden er dyrebar for både sundhedspersonalet og mødrene, navnlig  
på travle hospitaler. PersonalFit™ PLUS er designet til at være så let at 
samle, bruge og rengøre som muligt for at frigive tid til at fokusere på 

det, der er allervigtigst: moderens og spædbarnets velbefindende.  
Det er desuden bevist, at PersonalFit™ PLUS giver mere mælk på 
samme tid sammenlignet med standardpumpesæt. 1

Efter 15 minutters pumpning: 11 % mere mælk Mere tid mere pleje 

“klik”

Resultater 

Derudover kan 
PersonalFit™ PLUS 

engangspumpesættet 
bruges direkte fra 
emballagen, mens 

flergangsversionerne  
er lette at rengøre. 

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

=

70 % 70 %100 % 100 %
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Kildehenvisninger 1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Clinical study. (NCT02496429). 2015.


