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Takk for at du har valgt Hjelpebrystet (SNS).  Hjelpebrystet er en mateløsning som gir barnet 
mulighet til å amme og beholde motivasjonen til å gjøre det.
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Tiltenkt bruk for hjelpebrystet (SNS)
Hjelpebrystet er beregnet for å gi tilleggsnæring til babyer mens de ammes. Den er 
beregnet på å gjøre det mulig for mødre å amme når de ellers ikke ville være i stand 
til å gjøre det. Hjelpebrystet kan brukes til å lære sugemønsteret samt til å stimulere 
produksjonen av morsmelk. I samtlige tilfeller bidrar hjelpebrystet til å opprettholde 
den unike hud-mot-hud kontakten mellom mor og barn.

Mødre kan bruke systemet med sin egen melk, forsterket morsmelk eller  
morsmelkerstatning.

Tiltenkt populasjon / brukere 
Hjelpebrystet er tiltenkt brukt i situasjoner der barn har svak sugeevne eller ikke 
klarer å holde et vakuum lenge nok. Hjelpebrystet kan også brukes av mødre  
med dårlig melkeforsyning, samt til å mate adoptivbarn.

Kontraindikasjoner
Hjelpebrystet kan ikke brukes av mødre som av medisinske årsaker ikke kan 
amme. Likeledes skal mødre som tar medisiner som spedbarn ikke tåler ikke  
bruke hjelpebrystet. 

1. Tiltenkt bruk / populasjon – kontraindikasjon

Mer informasjon på ditt språk:

Eller besøk vår hjemmeside www.medela.com/sns
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Forsiktig
Hvis slike instruksjoner ikke følges, kan det føre til (mindre) skader  
eller kontaminering / bakteriedannelse.

i Merk
Hvis slike instruksjoner ikke følges, kan det føre til materiell ska de.

i
Informasjon
Nyttig eller viktig informasjon som ikke er forbundet med sikkerheten.

Symboler på emballasjen

Dette symbolet indikerer at materialet er en del av en  
gjenvinnings- / resirkuleringsprosess.

Dette symbolet indikerer kartongemballasje.

Dette symbolet indikerer at apparatet må holdes borte fra sollys.

Dette symbolet indikerer at apparatet må håndteres forsiktig.

Dette symbolet indikerer temperaturgrensen for bruk, transport  
og lagring.

Dette symbolet indikerer fuktighetsgrensen for bruk, transport  
og lagring.

Dette symbolet indikerer atmosfærisk trykkgrense for bruk, transport 
og lagring.

Advarselssymbolet identifiserer alle instruksjoner som er viktige for sikkerheten. 
Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller materielle 
skader. Det er flere advarselssymboler. Hvert symbol brukes sammen med  
et spesifikt ord. Kombinasjonen av advarselssymboler / ord står for:

2. Symbolforklaring



7Dette symbolet indikerer at apparatet må holdes tørt.

Dette symbolet indikerer at produktmaterialet er godkjent for kontakt 
med mat.

Dette symbolet indikerer det unike, globale GSI-handelsnummeret 
(GTIN).

Dette symbolet indikerer at bruksanvisningen må følges.

Dette symbolet angir produsent.



8 Av hensyn til barnets sikkerhet og helse
ADVARSEL!
Hvis informasjonen under ikke følges, kan det føre til at apparatet  
utgjør en fare

Hjelpebrystet er ikke varmebestandig: Hold avstand til varmeovner  
og åpen ild.

Hjelpebrystet må ikke utsettes for direkte sollys.

Kontroller hjelpebrystets deler for slitasje og skader. Bruk aldri et apparat 
som er defekt. Delene kastes ved første tegn på skade eller svakhet.

MAX.
30 days Av hygieniske årsaker anbefaler vi at slangene skiftes ut etter 30 dager 

(hjemmebruk), eller hvert døgn (sykehusbruk).

Vi anbefaler ikke at hjelpebrystet brukes av mer enn én person, da dette 
kan utgjøre en helserisiko.

Produktet må alltid brukes under oppsyn av voksne. Alle komponenter 
som ikke er i bruk oppbevares utilgjengelig for barn. 

Kontakt ammeveileder eller lege hvis du opplever problemer eller smerter.

Viktig

I  Hjelpebrystet er ikke en lagringsenhet, men en mateenhet. Ikke bruk det  
til å lagre melk.

I  Plastflasker og komponentdeler blir skjøre når de er frosne og kan gå i stykker 
hvis man mister dem.

I  Flasker og komponentdeler kan også skades hvis de håndteres uforsiktig,  
f.eks. hvis man mister dem, skrur dem for hardt til eller velter dem.

I Vær forsiktig når du håndterer flaskene og komponentene.
I Morsmelken må ikke brukes hvis flaskene eller komponentene er skadde.
I Kontroller alltid temperaturen på maten før du gir den til barnet (forbrenningsfare).
I   Ikke varm opp melken i en mikrobølgeovn. Dette kan føre til ujevn oppvarming  

og skåldingsskader.

3. Viktig sikkerhetsinformasjon
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4.1 Produktdeler

1x Mateflaske

4. Produktbeskrivelse

1x Festering

1x Ventilholder

3x Ventiler med 
slanger
rød = liten, hvit = middels, 
gjennomsiktig = stor

Se kapittel 10 for produktvarianter

1x Lokk

1x Papirteip

1x Halsstropp

3. Viktig sikkerhetsinformasjon

4.2 Materiale
I Halsstropp:  Nylon, metall
I Mateflaske / Festering / Lokk: Polypropylen
I Slange: Silikon
I Ventiler: Polypropylen
I Ventilholder: Silikon
I Papirteip: Papir
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5.1.1  Før første gangs bruk
I  Demonter* alle delene av  

hjelpebrystet.
I  Skyll alle delene med vann.
I  Fyll på 50 ml vann i flasken. Skru 

den nye festeringen med slangen 
på flasken.* Ryst i 5 sekunder,  
og klem deretter på flasken i  
15 sekunder for å tvinge vannet 
gjennom slangen. 

I  Fjern ventilen og slangen fra 
ringen;* plasser samtlige deler av 
hjelpebrystet i en kjele; dekk alle 
deler med vann og kok dem i fem 
minutter.

I  Ta gryten av komfyren og hell av 
varmtvannet. 

I  La delene kjøles ned i gryten.
I  Tørk de avkjølte delene med et 

rent håndkle eller legg dem til tørk 
på et rent håndkle.

5.1 Rengjøring hjemme

1I  Rengjør alle deler umiddelbart  
etter bruk for å unngå at melke-
rester tørker, og at det danner  
seg bakterier.

I  Bruk bare vann av drikkekvalitet  
til rengjøring.

I  Vær forsiktig så du ikke brenner 
deg hvis du vasker hjelpebrystets 
deler med kokende vann.

I  Lagre de rene delene i en luftgjen-
nomtrengelig ren pose / beholder, 
eller i luftgjennomtrengelig rent 
papir/håndkle til de skal brukes 
igjen. 

Forsiktig

i

I  Ved koking av hjelpebrystets deler 
kan en teskje sitronsyre tilset-
tes for å unngå at det danner 
seg kalkavleiringer. Ved bruk av 
sitronsyre kan mindre spor sitte 
igjen på delene. Bruk bare vann av 
drikkekvalitet til å skylle dem. Tørk 
delene med en ren klut eller legg til 
tørk på et rent håndkle.

I  Ikke la (deler av) hjelpebrystet ligge 
i direkte sollys eller varme fordi 
dette kan svekke delene.

I  Ikke bruk kjemiske steriliserings-
apparater.

Merk

1 eller

* For mer informasjon om montering og demontering av hjelpebrystet, se henholdsvis kapittel 6 og 8.

5. Rengjøring
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Bruk en Quick Clean Microwave 
Bag** (mikrobølgepose) i  
samsvar med instruksjonene. 

2b2

** Mer informasjon på www.medela.com

5.1.2 Etter hver bruk
I  Demonter* alle delene av hjelpebrystet.
I  Skyll alle delene i varmt såpevann (ca. 50 °C). Bruk 8 ml oppvaskmiddel  

per liter vann fra springen.
I  Fyll mateflasken med 50 ml såpevann. Skru festeringen med slangen  

på flasken.
I  Ryst flasken i 5 sekunder, og klem deretter på flasken i 15 sekunder for  

å tvinge såpevannet gjennom slangen. 
I  Gjenta trinn a-d med kaldt vann fra springen.
I  Klem noen ganger på den tomme flasken for å fjerne vanndråper fra slangen.
I  Demonter alle delene av det rene hjelpebrystet. 
I  Legg til tørk på et rent håndkle.

5.1.3 En gang daglig
Rengjør først hjelpebrystet som beskrevet i kapittel 5.1.2,  
og rengjør deretter systemet som beskrevet i kapittel 5.1.1.
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5.2.1  Før første gangs bruk 
I  Demonter* alle delene av  

hjelpebrystet. 
I  Skyll alle delene med vann.
I  Fyll flasken med 50 ml vann. Skru 

festeringen med slangen til flasken.*  
Ryst flasken i 5 sekunder og klem 
den deretter i 15 sekunder for å 
tvinge vannet gjennom slangen.

I  Fjern ventilen og slangen fra 
ringen.*  Pakk in alle delene i en 
steriliserbar pose. Steriliser samtlige 
deler ved autoklavering på 134  °C 
i 3 minutter, eller i samsvar med 
interne retningslinjer for hygiene.

5.2.2 Etter hver bruk
Se kapittel 5.1.2. (på side 11).

5.2.3 En gang daglig
Du må sterilisere hjelpebrystet en 
gang daglig ved autoklavering. 
Dette skjer vanligvis når slangen 
skiftes ut.

5.2 Rengjøring på sykehuset

I  Rengjør alle deler umiddelbart  
etter bruk for å unngå at melke-
rester tørker, og at det danner  
seg bakterier.

I  Bruk bare vann av drikkekvalitet  
til rengjøring.

I  Sykehus: For å unngå kryss- 
kontaminering skiftes slange- /  
ventilsettet ut med et nytt sett 
hver 24. time. Rengjør det  
nymonterte hjelpebrystet som 
beskrevet i kapittel 5.2.1.

I  Sjekk alle delene for skade under 
rengjøring av hjelpebrystet. Delene 
kastes ved første tegn på skade 
eller svakhet. Skift ut den skadde 
delen med en ny del og rengjør 
hjelpebrystet som beskrevet i 
kapittel 5.2.1.

Forsiktig

i

I  Ikke la ( deler av) hjelpebrystet 
ligge i direkte sollys eller varme 
fordi dette kan svekke delene.

Merk

* For mer informasjon om montering og demontering av hjelpebrystet, se henholdsvis kapittel 6 og 8.

5. Rengjøring
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I  Vask hendene grundig (i minst ett 
minutt) med såpe og vann før du 
berører brystet og hjelpebrystets 
deler.

Forsiktig

i

I  Monter og forbered hjelpebrystet 
ved første tegn på at barnet er 
sultent.

Merk

6.  Montering av hjelpebrystet / Forberedelse  
til mating

2

Plasser silikonventilholderen 
oppå ventilen.

Hjelpebrystet leveres med tre 
slangestørrelser: liten (rød ventil), 
middels (hvit ventil) og stor (blank 
ventil). Start med middels (hvit) 
ventil når du bruker hjelpebrystet 
for første gang.

1
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Før slangen med ventilen på  
toppen gjennom festeringen.  
Skyv ventilen inn til den klikker  
på plass. Ikke dra på slangen.

I  Hjelpebrystet brukes for å gi til-
leggsnæring til spedbarn mens de 
ammes. Forbered tilleggsnæringen 
i en atskilt beholder for melk. For 
å unngå tilstopping, oppløses 
morsmelkerstatningen i pulverform 
grundig:

Forsiktig

Mix suppliment in separate container and then transfer it to the bottle

Ensure that the suppliment is thorougly disolved and there are no lumps

I  Varm opp pakken med tilleggsnæ-
ring til maks. 37 °C. 

I  Tin aldri frossen morsmelk i en 
mikrobølgeovn eller i en gryte med 
kokende vann. Dette for å hindre 
tap av vitaminer, mineraler og 
andre viktige ingredienser, samt for 
å unngå at du og barnet blir brent. 
Av samme årsaker skal morsmelk 
aldri tines i en mikrobølgeovn eller 
en gryte med kokende vann.

3

Lås begge deler av slangen i 
spaltene i festeringen. Dette gjøres 
for å unngå at melk lekker ut idet 
hjelpebrystet henges rundt nakken.
Plasser hjelpebrystet rundt nakken 
med slangen hengende ned.

6

6.  Montering av hjelpebrystet / Forberedelse  
til mating
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Fest halsstroppen på flasken:
Dra stroppen med den myke enden (uten 
klemmen) gjennom hullet i bunnen av 
flasken. Dra enden med metallklemmen 
gjennom løkken du laget i forrige trinn. 
Dra hardt til stroppen sitter fast.

54

approx
1 cm

Kontroller at flaskens skulder er på 
høyde med brystvortene. For å løfte 
flasken, løsne stropplåsen og flytt hele 
låsen nedover. For å senke flasken flyttes 
den (ulåste) låsen oppover. Sikre låsen 
når flasken er i riktig stilling:

Skjær av et stykke teip på ca.  
6 cm. Plasser slangen på brystet 
slik at den stikker ut 1 cm fra  
brystvorten. Hensikten med 
dette er å hindre at den (utvidede) 
brystvorten skal blokkere slangens 
åpning under amming. Gjenta dette 
trinnet for den andre slangen og  
det andre brystet. 

Fyll flasken med tilleggsnæ-
ringen som du tilberedte og 
varmet opp i egen beholder. 
Skru festeringen med ventilen 
og slangen fast til flasken. Klem 
flasken forsiktig, slik at melken 
renner gjennom slangen. Hvis 
morsmelkerstatning i pulverform 
brukes, kan det være for tykt 
til å strømme fritt. Skulle dette 
være tilfellet, skal morsmelker-
statningen tynnes ut enda mer.

7 8
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Monter hjelpebrystet i henhold 
til instruksjonene i kapittel 6. 
Legg barnet til brystet. For 
å stimulere barnet til å åpne 
munnen, berør barnets under-
leppe med brystvorten. La det 
være et lite tomrom mellom 
brystvorten og barnets munn.

Hold baby close to breast

1

i

I  Hvis du bruker hjelpebrystet hjemme i et 
privat miljø, er oppsyn av en fagutdannet 
jordmor eller en ammeveileder obligatorisk. 

Merk

I  Rengjør alle deler umiddelbart etter bruk  
for å unngå at melkerester tørker, og at  
det danner seg bakterier.

Forsiktig

7. Mating
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Vent til barnet gaper høyt, og 
legg det så forsiktig til brystet. 
Først når barnet gaper høyt skal 
det få lov til å ta sugetak. Et 
godt sugetak er avgjørende for 
vellykket amming. Dette krever 
at barnet aksepterer både brys-
tet og slangen.

Only when baby’s mouth is wide open allow the latch

2

Kontroller at slangeposisjonen i 
spedbarnets munn er riktig: slangen 
skal gå inn i munnen midt på 
overleppen eller i munnviken. Det 
er viktig å merke seg at både du 
og din baby må gjøre dere kjent 
med hjelpebrystet. Hvis du har 
problemer med å finne riktig stilling, 
få barnet til å slippe brystet og prøv 
igjen. Det er viktig å prøve om og 
om igjen, men uten å presse. 

The tube should enter baby’s 
mouth in the middle of the upper lip, 

or at the corner

3
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7. Mating

Informasjon

Regulere melkestrømmen
Du kan regulere melkestrømmen på  
følgende måte:

For å øke melkestrømmen:
I Klem på flasken:
I  Løft flasken: lås opp stropplåsen bak  

nakken. Flytt hele låsen nedover. Sikre  
låsen når flasken er i riktig stilling:

I  Bruk en større slangestørrelse (den røde 
ventilen / slangen er liten, den hvite er  
middels og den blanke er stor).

For å redusere melkestrømmen:
I  Senk flasken: lås opp stropplåsen bak  

nakken. Flytt hele låsen oppover. Stropplå-
sen sikres når flasken er i riktig stilling; 

I  Bruk en mindre slangestørrelse.

i

A good latch is essential for successful feeding

4

Når du og barnet har funnet 
riktig stilling kan du la barnet 
die. Frigjør slangen fra spalten 
i festeringen når barnet 
begynner å amme. Melken i 
hjelpebrystets flaske kan nå 
flyte gjennom røret. Fortsett 
amming.



19

7. Mating

5

Hvis melken ikke strømmer bra kan 
den andre slangen også løsnes. Fest 
slangen med åpningen oppover mot 
kroppen på samme nivå som flaskens 
bunn. 
Melkestrømmen kan være for svak 
eller for sterk. For informasjon om 
hvordan man regulerer melkestrøm-
men se „Info“-kolonnen til venstre 
(„Flytregulering“).

Bytt bryst etter omtrent 15 minutters 
amming. Gjenta trinn 1–5.



1. Tiltenkt bruk / kontraindikasjon / populasjon

20
I Løsne stroppen fra flasken.
I  Skru av festeringen fra flasken. 
I Hell ut melken som er igjen.
I  Fjern ventilen og slangen fra festeringen: trykk mot motsatt side av ventilen (med 

slangen festet) i ringen. 
I  Fjern ventilholderen fra ventilen. 
I Rengjør alle deler, som beskrevet i kapittel 5 „Rengjøring“.

9. Kassering

Kasser hjelpebrystet i henhold til samme lokale renovasjonsbestemmelser.

10. Produktvarianter og forbruksvarer

Følgende produktvarianter og forbruksvarer kan bestilles fra Medelas distribusjons-
partnere. For å bestille et produkt skal du spesifisere navn eller tilsvarende nummer.

Produktvarianter

Artikkelnummer Produkt

009.0005 HJELPEBRYST (EN/DE/FR/IT/NL/ES/PT/SV/PL/RU/KO/ZH)

Forbruksvarer

Artikkelnummer Produkt

009.0023 Slange / ventilsett (med små, middels og store slanger)

Andre Medela-produkter er tilgjengelige på våre nettsider www.medela.com

8. Demontering av hjelpebrystet
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Transport / Lagring / Bruk

Transport / Lagring

Bruk

Transport / Lagring

Bruk

11. Tekniske spesifikasjoner

ref. master doc. 200.7051/ E
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