
Symphony برامج الضخ بمضخة الثدي
تعليمات البدء السريعة
مضخة الثدي Symphony بفضل تزويدها ببرامج الضخ 

رَت خصيًصا لدعم األمهات   المستندة إلى األبحاث، ُطوِّ
على مدى رحلتهن مع إفراز لبن األم؛ من أجل بدء إدرار واٍف 

من لبن األم، وتنميته، والمحافظة عليه.

يوصى بالضخ المزدوج؛ ألنه قد يساعد في زيادة إدرار لبن األم 
والمحافظة عليه.

EFFICIENCY

البرنامج INITIATE يدعم األمهات المعتمدات على المضخات 
ليبدأن بنجاح إدرار لبن األم. ويُحاكي البرنامج النمط األسرع وغير 

المنتظم من االمتصاص والتوقف المؤقت لمولود _ استكمل 
فترة حمله _ في األيام األولى من إفراز لبن األم. 
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م لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة من  البرنامج MAINTAIN مصمَّ
إنتاج لبن األم بعد حدوث تنشيط اإلفراز )لبن األم الناتج(؛ من 
أجل تنمية إدرار واٍف من لبن األم، والمحافظة عليه. وهذا 

البرنامج بفضل تزويده بتقنية Phase Expression-2 يحاكي نمط 
االمتصاص لمولود _ استكَمل فترة حمله _ أثناء اإلفراز الثابت 

للبن األم.
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مضخة الثدي Symphony تتضمن برنامجي ضخ:

INITIATION 
TECHNOLOGY



الكيفية

 INITIATE البرنامج
استخدمي البرنامج INITIATE بعد الوالدة مباشرة:

l  إلى أن تضخي إجمالي ما ال يقل عن 20 ملليلترًا في كل 
واحدة من جلسات الضخ الثالثة األخيرة، أو

l  على مدار األيام الخمسة األولى. وإذا لم يحدث تنشيط 
.MAINTAIN لي إلى البرنامج اإلفراز بعد خمسة أيام، فحوِّ
يعمل البرنامج INITIATE تلقائيًا لمدة 15 دقيقة، مع مرات 

توقف مؤقت متعددة. ومن المهم استكمال البرنامج 
بالكامل. في نهاية البرنامج ستَعرِض شاشة العرض الرسالة 

"Program complete" )البرنامج اكتمل(. ويتوقف تشغيل 
المضخة تلقائيًا.

 MAINTAIN البرنامج
استخدمي البرنامج MAINTAIN بعد تنشيط اإلفراز:

l  ريثما تضخي إجمالي ما ال يقل عن 20 ملليلترًا في كل واحدة 
من جلسات الضخ الثالثة األخيرة، أو

l في بداية اليوم السادس، أيهما أسبق.
استمري في الضخ حتى تشعري بليونة الثدي وإفراغه جيًدا 
بالكامل )توصي Medela بفترة ضخ ال تقل عن 15 دقيقة(. 

ويجب إيقاف تشغيل برنامج الضخ يدويًا. واطلبي النصح من 
استشاري إفراز لبن األم والرضاعة الطبيعية أو القابلة لمزيد 

من المعلومات.

ملحوظة: ال تحل التعليمات السريعة هذه محل تعليمات االستخدام 
العادية. يُرجى الرجوع إلى تعليمات استخدام مضخة الثدي 

Symphony لمزيد من المعلومات التفصيلية.
!
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شغلي مضخة الثدي 
)باستخدام زر الطاقة(.

INITIATEMAINTAIN

MAINTAIN running
INITIATE press

Press power

اضغطي زر إدرار اللبن خالل 
10 ثواٍن.

تبدأ مرحلة استدرار 
لبن األم. وستنتقل 

مضخة الثدي تلقائيًا 
إلى مرحلة االستخالص 

بعد دقيقتين.

إذا بدأ لبن األم في 
التدفق قبل انتهاء 

الدقيقتين، فاضغطي 
على زر إدرار اللبن 
للتحويل إلى مرحلة 

االستخالص.

ضبط مستوى تفريغ مريح: 
أديري القرص إلى اليمين؛ 

لزيادة التفريغ حتى الشعور 
 بالقليل من عدم االرتياح، 

ثم أديريه إلى اليسار؛ لتقليل 
 التفريغ إلى الحد األقصى 

من الشعور باالرتياح.
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Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
م للتوزيع في الواليات المتحدة األمريكية. هذا المنشور غير مصمَّ
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