
4,379 ml
Brug af VEDLIGEHOLD  
alene1

6,718 ml
Med START efterfulgt  
af VEDLIGEHOLD1

7,580 ml 
Samlet volumen for et rask 
fuldbårent spædbarn, der 
ammes, over to uger5Madning af  

VLBW-spædbørn med  
mindst 50 % brystmælk  

i de første 14 dage  
er forbundet med et   

seksdobbelt  
fald  

i risikoen for NEC.4

Medela har udviklet Symphony® brystpumpen til at støtte mødre gennem de vigtigste stadier i 
mælkeproduktionen, når de har født. Tiden mellem fødslen og aktiveret sekretion (mælken løber til)  
er afgørende for at sikre den fremtidige mælkeproduktion. Hvis effektiv amning ikke er mulig i tiden 
før sekretorisk aktivering, kan mødre bruge programmet START til at igangsætte mælkeproduktionen.

*Ved brug af START efterfulgt af VEDLIGEHOLD sammenlignet med brug af VEDLIGEHOLD alene

Fordelene ved IGANGSÆTNINGSTEKNOLOGI  
for mødre og spædbørn
Understøttelse af de første dages mælkeproduktion

Mødre, der brugte START*, havde 
betydeligt mere mælk i løbet af 
den første 14-dages periode.1

Få flere oplysninger om, hvordan brug af START også har en positiv effekt på mødre med behov for brystpumpes brystmælk på længere sigt

Til alle mødre  
med behov for  
en brystpumpe 1-3 

Hjælper flere mødre med  
at pumpe nok ud til at made 
deres spædbørn udelukkende 
med brystmælk 1,2

Mere mælk på 
kortere pumpetid  
i løbet af de første  
to uger*1

Betyder 50 % MERE MÆLK  
til rådighed

Mødre,  
der brugte START*,  
nåede sekretorisk  

aktivering3

1.2 dage 
hurtigere

◊ (ml/min. pumpning)

Opbygning af forsyning til spædbørns fremtidige behov 
Pumpning med resultater, der svarer til amning

 Fuldbårne spædbørn, der ammes5  START og VEDLIGEHOLD Kun VEDLIGEHOLD1

Dage efter fødslen

G
en

ne
m

sn
itl

ig
t d

ag
lig

t m
æ

lk
eu

db
yt

te
 (m

l) 800

700

600

500

400

300

200

100

0
1 5 9 133 7 112 6 10 144 8 12

Mødre, der brugte START*, havde betydeligt mere mælk, hvilket resulterede i en mælkeproduktion, 
der matchede den daglige indtagelse for et spædbarn, der udelukkende blev ammet.5



Hvad er det, der gør igangsætningsteknologi så VELLYKKET? 
START efterligner en nyfødts naturlige dieadfærd i de første par dage efter fødslen.1

SPÆDBARN
• Mest tid brugt på ikke- 

næringsgivende sutning
• Korte bølger af langsommere, 

næringsgivende sutning 
• Pauseperioder

START
• Variation i mønsterfrekvenser
•    Uregelmæssige stimulerings-  

og pumpningsmønstre
•  Intregrering af pauser

Hvorfor suger spædbørn sådan her? 
Dels fordi der kun er lidt mælk til 
rådighed, dels for at stimulere brystet 
– hvilket sammen med hormonelle 
forandringer hos moderen fører til 
sekretorisk aktivering.6

Hvorfor suger pumpen sådan her? 
Den efterligner spædbarnets 
naturlige sugeadfærd for at opnå 
sammenlignelige resultater. 

symphony

INITIATE running

3 GYLDNE REGLER for vellykket initiering

Sikrer, at mødre har MÆLK NOK

Tidlig
Hvis spædbarnet ikke kan ammes  

(effektivt): Tidlig pumpning inden for de  
første 1-3 timer efter fødslen (eller så  
snart moderen er stabil) er afgørende  
for at stimulere mælkeproduktionen.

Frekvens
 Hvis spædbarnet ikke kan die (effektivt),  

bør moderen pumpe brystmælk ud mindst  
8 gange i løbet af 24 timer, herunder  

én gang om natten. Ingen pause  
bør være længere end 5 timer.

Effektiv
Dobbeltpumpning med det rigtige program  

(indstil til maksimalt komfortvakuum!) og 
evidensbaseret håndtering af pumpningen  
(den rigtige størrelse brysttragt, pumpelog)  
er afgørende for at sikre, at moderen kan 

opbygge en god mælkeproduktion til sit barn.

Passer til spædbørns behov
For tidligt fødte børns daglige mælkeindtag er mindre end fuldbårne spædbørns indtagelse i starten, men de vil i sidste ende kræve en ”fuldbåren” 
mælkeproduktion. Det er derfor, mødre har brug for at opbygge daglige mælkemængder på 500 ml (16,9 fl oz) og derover – svarende til et fuldbårent 
spædbarns indtagelse – inden for de første to uger.

af de mødre, der brugte START 
efterfulgt af VEDLIGEHOLD, 
opnåede dette.

94 %
Det er næsten dobbelt så 
mange som dem, der brugte 
VEDLIGEHOLD alene.3

500ml/dag 
ved dag 14

Ved dag 14 bør en tilstrækkelig mælkeproduktion 
til en kost bestående af udelukkende egen mors 
mælk være mere end 

Få mere at vide om Symphony® på medela.dk/symphony, eller kontakt din Medela-repræsentant.
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