
Brugererfaringer
PersonalFit™ PLUS pumpesættet til Symphony® er designet til at følge  
det mælkeproducerende brysts naturlige konturer for at fremme skånsom 
pumpning. Det er klinisk dokumenteret, at det giver en mere behagelig 
pumpeoplevelse, og 100 % af de adspurgte mødre vurderede pasformen 
positivt i tests. 1,2 

De nyeste standarder  
for komfort til mødre

PersonalFit™ PLUS pumpesæt til Symphony 
Mere mælk. Mere komfort. Mere effektivitet.

®
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Klinisk afprøvet i samarbejde med mødre

Et mere naturligt look
PersonalFit™ PLUS brysttragtens nye 
ovale form hjælper mødrene til at slappe 
af, som dr. Danielle Prime, videnskabelig 
medarbejder hos Medela, forklarer: 
“Mødrene havde en følelsesmæssig 
reaktion på det nye pumpesæt. De sagde,  
at det så mere behageligt ud, allerede  
før de havde prøvet det, og de 
konstaterede derefter, at oplevelsen 
levede op til forventningen.“ 

En mere naturlig pasform 
Ved hjælp af Medelas unikke database 
over 3D-scanninger af mælkeproduce-
rende bryster fandt forskerne frem til, at  
en vinkel på 105° på brysttragtåbningen 
var det mest optimale anatomiske  
match. Det blev bekræftet, da de nye  
PersonalFit™ PLUS pumpesæt blev  
testet i samarbejde med mødre:

• 100 % sagde, at den passede godt  
til brystet 2 

• 95,5 % sagde, at det var nemt at få 
brystvorten placeret midt i tragtrøret 2 

Og fordi den nye ovale brysttragt kan 
drejes 360°, kan brugeren nemt ændre 
placeringen, så den føles mest behagelig 
under hvert enkelt pumpeforløb.

En mere naturlig følelse
Medela har som mål at få udpumpning  
af mælk til at føles så tæt på spædbarnets 
naturlige dieadfærd som muligt. De første  
kliniske forsøg med PersonalFit™ PLUS 
afslørede, at mødre med behov for 
brystpumpe oplevede det som mere 
skånsomt og nemmere at bruge end 
standardpumpesættet. 2 

• 83 % sagde, at pumpningen føltes  
mere naturlig 2

• 95,5 % oplevede minimal gnidning  
mod huden 2 

• 100 % rapporterede ingen eller 
minimale trykmærker på huden 2 

De sagde også, at PersonalFit™ PLUS  
gav en meget bedre oplevelse af  
“brystvortesug“ og “brystvortebevægelse“,  
og rapporterede en reduktion  
i trækfornemmelse.2

For at opnå en god pasform 
skal brystvorten placeres 
midt i brysttragtrøret, med 
plads til at udvide sig og 
bevæge sig frit.

En vinkel på 105° på 
brysttragtåbningen viste  
sig også at reducere 
potentielt ubehagelig 
punktkontakt ved kanten.

Den nye brysttragt  
kan drejes 360°, så  
den kan placeres  
på forskellige måder.

105º 



100 %
sagde, at den passede 
godt til brystet 2

83 %
sagde, at pumpningen  
føltes mere naturlig 2

100 %
rapporterede ingen 
eller minimale 
trykmærker på huden 2 
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Mere afslappet 
pumpeoplevelse  
og mere mælk 
Komfort og afslapning er afgørende for en effektiv pumpning, 
fordi stress og ubehag kan hæmme oxytocin, som er essentielt 
for frigivelsen af mælk. 3 “Behageligt“, “nemt“ og “smertefrit“  
var de mest almindelige tillægsord, der blev brugt af mødre, 
som testede pumpesættet over fem dage. Ingen af dem  
sagde, at de følte sig stressede, mens de pumpede. 2 

PersonalFit™ PLUS pumpesættet har også indbygget 
overløbsbeskyttelse (kaldes også et lukket system), så mødre 
kan bruge det, mens de sidder tilbagelænet i en behagelig 
stilling. Det er især en fordel, hvis de har født ved kejsersnit  
og/eller haft en vanskelig fødsel. 

Det nye pumpesæt fjernede 11 % mere mælk efter 15 minutter 
sammenlignet med standarddesignet. Der var også en forbedring 
på 4 % i brysttømningen 1 – grundig tømning af brystet er et 
nøgleprincip i vedligeholdelse af mælkeproduktionen. 4 

4 %
mere brysttømning 1 

11 %
mere mælk efter 15 minutter 1 

Kun Medela
Siden 1996 har et forskningssamar-
bejde mellem Medela og University 
of Western Australia resulteret i et 
væld af ny viden om amning og 
fysiologien bag mælketømning  
af brystet. Det har hjulpet Medela  
med at udvikle innovative produkter,  
der forbedrer oplevelsen for mødre, 
der bruger brystpumpe. Herunder 
teknologien 2-Phase Expression®, 
som er et pumpemønster, der  
efterligner spædbarnets dieadfærd.

Se dokumentationen

Find ud af, hvad PersonalFit™ PLUS kan gøre for næste generation. Gå til medela.dk/pfp, eller kontakt din Medela repræsentant
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