
MEDELA SYMPHONY®:  
det bedste valg til igangsætning, 
opbygning og vedligeholdelse 
af mælkeproduktion

Symphony®  
brystpumpe  
i hospitalskvalitet  
med igangsætnings-
teknologi



Fordele ved Symphony®  
med igangsætningsteknologi 

Hos Medela er vi fortalere for de fantastiske fordele ved brystmælk. 
Det er grunden til, at vi samarbejder med sundhedspersonale  
for at løse hverdagens udfordringer med brystmælk og tilbyde  
de mest avancerede, evidensbaserede løsninger.

Hvorfor  
EMM er så vigtigt

Mælk fra et spædbarns egen mor  
(i stedet for en donor) er skræddersyet  

til spædbarnets behov. Det hjælper  
med at reducere forekomsten, 

sværhedsgraden og risikoen for  
morbiditeter såsom NEC4 og sepsis5  

og gør det på en dosisafhængig  
måde – mere mælk,  

flere fordele.5,6

Hjælper dig med at sikre, at spædbørn 
får deres egen MORS MÆLK

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

Symphony® brystpumpen til hospitalsbrug 
er et perfekt eksempel på en sådan 
løsning. Det er den ideelle partner til  
at støtte mødre gennem de fire vigtigste 
stadier i mælkeproduktionen – baseret 
på kun den mest værdifulde og pålidelige 
forskning. 

Selvom det allerede er det førende  
valg blandt sundhedspersonale,  
ønsker vi at hjælpe flere spædbørn,  
der ikke kan ammes effektivt i de første 
dage efter fødslen, med udelukkende  
at få deres egen mors mælk (EMM).

Det, der gør Symphony® så populær  
på hospitaler over hele verden:

  Et apparat, der kan bruges  
af alle mødre med behov  
for en brystpumpe1-3

  Hjælper flere mødre med at 
producere nok til udelukkende  
at made deres spædbørn  
med deres egen mælk1,2

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

Mælkeproduktionens fire faser

IgangsætningUdvikling Opbygning Vedligeholdelse
Brystvæv udvikles primært 
under graviditeten, når 
der begynder at dannes 
mælkeproducerende 
celler.7

Efter fødslen fører spædbarnets 
sugeteknik og hormonelle 
forandringer hos moderen til 
sekretorisk aktivering (mælken 
løber til) 2-4 dage senere.7,8

Efter aktiveret sekretion 
opbygger hyppig amning 
tilførslen for at opfylde 
spædbarnets langsigtede 
behov.9 

Ved udgangen af 
den første måned 
etableres der en fuld 
mælkeproduktion, 
som stabiliseres.10,11

Produktionen etableret
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Anvendelsesområder for en Symphony®  bryst-
pumpe med IGANGSÆTNINGSTEKNOLOGI

Pumpemål 
• Igangsætter mælkeproduktionen,  

når effektiv amning ikke er mulig

• Sikrer, at mødrene opnår en 
tilstrækkelig mælkeproduktion til  
at give deres spædbørn næring – 
uanset om de skifter til fuld amning  
eller udelukkende pumper ud

• Maksimerer mælkemængden,  
så spædbørn kan få gavn af  
en kost bestående udelukkende  
af brystmælk

Sådan understøtter 
Symphony® mælke-
dannelsesmålene 
• Hjælper mødre, hvis spædbørn ikke 

kan die effektivt i de første dage efter 
fødslen, med udelukkende at made 
dem med deres egen mælk

• Hjælper med at beskytte mælke-
produktionen ved komfortabelt 
og effektivt at efterligne naturlige 
sugerytmer

• Gør det muligt for mødre at pumpe  
mere mælk med et højere energiindhold  
ved dobbeltpumpning med et 
PersonalFitTM PLUS-pumpesæt

Hvis amning ikke er muligt, kan en brystpumpe af hospitalskvalitet hjælpe moderen med  
at igangsætte, opbygge og vedligeholde en tilstrækkelig mælkeproduktion. Jo tidligere  
og mere effektivt hun kan gøre det, desto større sandsynlighed er der for, at hun vil være  
i stand til udelukkende at amme senere, med minimal indgriben fra sundhedspersonalet.

Flerbruger 
Har overløbsbeskyttelse 
(også kaldet et lukket 
system) for at forhindre 
krydskontaminering og er 
kompatibel med engangs- 
og flergangspumpesæt, der 
er nemme at desinficere.

Holdbarhed 
Udviklet og testet til at holde  
i > 2.500 pumpetimer.

Dobbelt elektrisk 
Leverer mere mælk med  
et højere energiindhold  
end pumpning fra et  
bryst ad gangen.12  

Klinisk dokumenteret 
Påvist, at den igangsætter, 
opbygger og vedligeholder 
pumpeafhængige mødres 
mælkeproduktion.1 

Symphony® opfylder alle 
disse vigtige kriterier.

Egenskaber ved en brystpumpe  
af hospitalskvalitet 



Fordele ved Symphony®  
med igangsætningsteknologi 

Læring fra spædbarnets dieadfærd 
for at OPTIMERE PUMPNINGEN

Medela investerede i forskning i den måde, spædbørn dier på i de forskellige stadier 
af mælkeproduktionen, og gjorde nogle fascinerende opdagelser. Symphony®s unikke 
kombination af programmer blev udviklet for at afspejle disse resultater. 

FØR aktiveret sekretion  
 
Sunde fuldbårne spædbørn suger uregelmæssigt:

• Stor andel af ”ikke-næringsgivende”  
sugning for at stimulere brystet

• Korte bølger af ”næringsgivende” sugning  
for at få små mængder colostrum

• Pauser og hviletider af varierende længde

EFTER aktiveret sekretion 
 
Spædbørn suger i et bifasisk mønster:

• Fase 1 Hurtig sugning ved starten af en 
amning for at fremkalde nedløb af mælk 

• Fase 2 Langsommere, dybere sugning  
for at fjerne mælk

VEDLIGEHOLD
Det er klinisk dokumenteret, at det 
hjælper mødre med at opbygge og 
vedligeholde mælkeproduktionen1,13  
og optimere mælkemængden.12-16  

Efterligner et spædbarns sugeadfærd 
under etableret mælkeproduktion:

• Baseret på 2-Phase Expression®

• Højfrekvent stimulering for  
at fremme mælkeflowet

• Længere vakuumcyklusser  
til udpumpning af mælk

START
Klinisk dokumenteret til at hjælpe mødre  
med behov for brystpumpe med at komme 
godt i gang med mælkeproduktionen.1  

Efterligner et spædbarns sugemønster  
i de første dage af mælkeproduktionen:

• Stimuleringsfaser

• Udpumpningsfaser 

• Pausefaser

En fast varighed på 15 minutter  
for at sikre korrekt stimulering.

Hjælper mødre med at få 
mælken til at løbe til tidligere
Omkring 40 % af mødrene har risiko for  
forsinket aktiveret sekretion (mælken løber  
til efter 72 timer) 17 og kan have brug for  
ekstra støtte fra sundhedspersonalet.  
Derudover er 60 % af dem mere tilbøjelige  
til at stoppe med at amme efter fire uger,  
hvis sekretorisk aktivering forsinkes.18

Mødre, der brugte START, nåede 
sekretorisk aktivering 1.2 dage 
hurtigere sammenlignet med mødre, 
der brugte VEDLIGEHOLD alene3

15,0,0,50. Import at 100% for 2pt weight



En UNIK KOMBINATION 
af programmer

Forskningen
Teamet bag START gennemførte et blindet, 
randomiseret, kontrolleret forsøg med 
105 mødre med for tidligt fødte børn. Heri 
sammenlignedes brugen af START efterfulgt 
af VEDLIGEHOLD efter sekretorisk aktivering 
med VEDLIGEHOLD alene fra begyndelsen. 

Resultaterne
Sammenlignet med mødre, der bruger 
VEDLIGEHOLD alene, havde mødre, der  
bruger START efterfulgt af VEDLIGEHOLD:1

 Opnået betydeligt højere daglige mælke-
mængder i løbet af de første to uger.

  Større sandsynlighed for at opnå en 
forsyning på over 500 ml (16,9 fl oz)  
pr. dag ved slutningen af anden uge. 

  Udpumpede mængder efter brug  
af START efterfulgt af VEDLIGEHOLD,  
som svarede til dem, der blev indtaget  
af et fuldbårent spædbarn fra dag  
6 til 14 efter fødslen.

50 % 
mere mælk i de  
første to uger1

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, at 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 til fire uger.

Individuelt giver programmerne de højeste standarder  
for ydeevne, men det er resultaterne af deres kombinerede 
brug, hvor Symphony® virkelig skiller sig ud fra mængden. 

af de mødre, der 
brugte START efterfulgt 
af VEDLIGEHOLD, 
opnåede dette inden for

94 %

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

14 dage

500ml/dag 
ved dag 14

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

15,0,0,50. Import at 100% for 2pt weight



Ud over at være hurtigere – et stort plus 
for travlt sundhedspersonale og mødre 
– viser forskningen, at den i gennemsnit 
giver 18 % mere mælk sammenlignet 
med enkeltpumpning af hvert bryst ad 
gangen12 Og den udpumpede mælk 
havde også et højere energiindhold.12

Mælk  
med højere 

energiindhold  
er særligt gavnlig  

ved for tidligt  
fødte børn

Fordele ved  
dobbeltpumpning  
med Symphony®

Fordele ved Symphony®  
med igangsætningsteknologi 



Symphony® hjælper også 
den sidste (og måske den 
længste) del af en mors 
mælkeproduktionsproces: 
vedligeholdelse af mælke-
produktionen. Igen afspejler 
Symphony® -resultaterne 
spædbarnet.
Spædbørn fjerner i gennemsnit 67 % af 
den tilgængelige mælk fra brystet under 
amning i vedligeholdelsesperioden.10 
Derfor er det den mængde, der skal 
tilstræbes opretholdt ved langvarig 
pumpning.

Forskning har også vist, at når mødre 
pumper med Symphony® ved deres 
maksimale komfortvakuum (skift fra 
stimulering til pumpning, så snart mælken 
flyder, og derefter justerer vakuummet 
til det højeste niveau, der stadig føles 
behageligt), kan de fjerne 65,5 % af  
den tilgængelige mælk, hvilket bidrager  
til at sikre mælkeproduktionen.14  

Alle mødre og spædbørn 
kan drage fordel af
Mens disse resultater er særligt gode 
nyheder for mødre med for tidligt 
fødte børn, understøtter undersøgelser 
brugen af Symphony®-programmerne til 
pumpeafhængige mødre med spædbørn 
født i alle gestationsaldersklasser.2,3  

SIKRING AF FORSYNINGEN, 
nu og i fremtiden

Gør livet lettere  
på hospitalet eller  
i hjemmet 
Medela har også udviklet Symphony®  

med sundhedspersonalets og  
mødrenes bekvemmelighed i tankerne.

• Nemmere håndtering end  
andre brystpumper – det er  
kun nødvendigt at indstille  
vakuumniveauet 

• Overløbsbeskyttelse (lukket system) 
forhindrer, at der kommer mælk 
ind i slangen eller motoren, hvilket 
forbedrer hygiejnen og muliggør  
en mere afslappet pumpeposition

Fjerner 65,5 % af den 
tilgængelige mælk fra brystet14 

• Særligt skånsom mod følsomt 
brystvæv ved regelmæssig 
pumpning over en lang periode 
takket være den patenterede 
sugekurve 

• Særligt blid, komfortabel13 
overgang mellem stimulerings- 
og pumpningsfaser via gradvis 
vakuumforøgelse

• Dejligt støjsvag under brug.

• Kan opgraderes som reaktion  
på nye forskningsresultater blot 
ved at ændre programkortet

15,0,0,50. Import at 100% for 2pt weight p2

IQ+5



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

Kildehenvisninger

Effektivitet og 
mælkemængde
Symphony® brystpumpen hjælper  
mødre med behov for brystpumpe  
til udelukkende at made deres  
spædbørn med brystmælk.1,3

Dobbeltpumpning med Medelas  
2-Phase Expression-teknologi:

• Effektivitet og komfort – efterligner 
naturlig sugerytme og giver mere  
mælk på kortere tid. 12, 13

• Mælkeforsyning – opretholdes,  
når direkte amning ikke er muligt.12, 14

• Mælk med et højere energiindhold 
– hvilket især gavner for tidligt fødte 
spædbørn 5

Komfort
Takket være dens brugervenlighed,12, 13, 15  

patenterede sugekurver, der er nænsomme  
mod følsomt brystvæv, og en behagelig 
og støjsvag drift, er Symphony® 
brystpumpen dokumenteret behagelig  
for mødre.13, 15

Mulighed for opgradering
Symphony®brystpumpen er unik og nem 
at opgradere ved at skifte programkort 
og nem at holde opdateret med nye 
forskningsresultater.

FORDELE ved Symphony® 
brystpumpen

Hygiejne
Med sit design som en enhed til flere 
brugere har Symphony® et lukket system, 
der forhindrer udpumpet mælk i at flyde  
ind i pumpen, hvilket forbedrer hygiejnen  
og understøtter nem håndtering. 

• Medelas flergangspumpesæt kan 
autoklaveres og er beregnet til brug  
af flere mødre.

• Medelas engangspumpesætfås som 
Ready-to-Use eller EO-sterile produkter. 

• Alle produkter fra Medela, der kommer  
i kontakt med brystmælk, er fremstillet  
af materialer af fødevarekvalitet og  
uden BPA.

Intet bør stå i vejen for at give spædbørn den allerbedste start på de dyrebare første dage,  
uger og måneder af livet. Symphony®, dens programmer og tekniske funktioner arbejder  
sammen om at igangsætte, opbygge og vedligeholde mælkeproduktionen, så sundhedspersonalet 
kan fokusere på det, der betyder mest: mødrene og spædbørnene i deres pleje. 

15,0,0,50. Import at 100% for 2pt weightMødre kan pumpe 

50 % 
ud i løbet af de første  
2 uger med Symphony®s 
igangsætningsteknologi.

mere 
mælk  
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