Symphony pumpeprogrammer
Quickguide
Symphony har to pumpeprogrammer:
Symphony brystpumpen med de forskningsbaserede
pumpeprogrammer er udviklet specielt til at støtte
mødre i hele mælkedannelsesprocessen: ved
igangsætning, opbygning og opretholdelse
af en tilstrækkelig mælkeproduktion.
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Programmet START støtter mødre med behov for brystpumpe i vellykket igangsætning af mælkeproduktionen.
Programmet efterligner det uregelmæssige og hurtigere
suge- og pausemønster hos et fuldbårent spædbarn i de
første dages mælkeproduktion.
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Programmet VEDLIGEHOLD er udviklet til at optimere
mælkemængden, efter sekretorisk aktivering har fundet
sted (mælken er løbet til), og for at opbygge og vedligeholde en tilstrækkelig mælkeproduktion. Programmet med
2-Phase Expression-teknologien efterligner et fuldbårent
spædbarns sugemønster under etableret mælkeproduktion.

Dobbelt pumpning anbefales, da det kan bidrage til at øge og
vedligeholde mælkeproduktionen.
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VEDLIGEHOLD

l Indtil du har pumpet i alt mindst 20 ml ud i hver af de
seneste tre pumpeforløb ELLER
l I de første fem dage. Hvis sekretorisk aktivering ikke har
fundet sted efter fem dage, skiftes der til programmet
VEDLIGEHOLD.

Tryk paa ON/OFF

Tænd for brystpumpen (på tænd/
sluk-knappen).

Programmet START kører automatisk i 15 minutter med
flere pauser. Det er vigtigt at gennemføre hele programmet. Når programmet er slut, viser displayet «Program
udført». Pumpen slukker automatisk.
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Programmet VEDLIGEHOLD
Brug programmet VEDLIGEHOLD efter sekretorisk
aktivering:

START tryk paa

l Når du har pumpet i alt mindst 20 ml ud i hver af
de seneste tre pumpeforløb ELLER
I Fra dag 6, alt efter hvad der indtræffer først.
Fortsæt med at pumpe, indtil brystet føles godt tømt og
blødt over det hele (Medela anbefaler en pumpetid på
mindst 15 minutter). Pumpeprogrammet skal slås fra
manuelt. Kontakt din ammerådgiver eller jordemor,
hvis du får brug for flere oplysninger.

!

Bemærk: Denne quickguide erstatter ikke den almindelige
brugsanvisning. Nærmere oplysninger kan findes
i brugsanvisningen til Symphony.
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Tryk på dråbeknappen
inden for 10 sekunder.

VEDLIGEHOLD til

Stimuleringsfasen
begynder.
Brystpumpen
skifter automatisk
til udpumpningsfasen efter to
minutter.

Hvis mælken
begynder at
løbe inden de to
minutter, trykker
du blot på dråbeknappen for at
skifte til udpumpningsfasen.

Indstil komfortvakuum:
Drej indstillingsknappen til
højre for at øge vakuum,
indtil det er lidt ubehageligt.
Drej derefter til venstre for
at reducere vakuummet til
det niveau, der er det
maksimalt komfortable
for dig.
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Programmet START
Brug programmet START umiddelbart efter fødslen:

Vejledning
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