
Swing maxi ™
svært effektiv. komfortabel. rask.
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Swing maxi er en av de mest populære doble elektriske brystpumpene  
i verden. Den kombinerer kvaliteten til Medela Swing med en kraftigere motor,  
da den er utviklet for dobbeltpumping.

I korte trekk 

   Svært effektiv: Pumper i gjennomsnitt 
18 % mer melk på halvparten av tiden 
med dobbeltpumping og 2-Phase 
Expression-teknologi.*

   Kraftig og kompakt: Kombinerer en 
kraftig motor som muliggjør dobbelt-
pumping med et hendig og kompakt 
pumpedesign. 

   Enkel og praktisk: Brukervennlig pumpe 
med fire funksjonsknapper, liten og 
bærbar pumpe med batterimulighet.

for 
regelmessig 

bruk



  

Swing maxi

Et godt valg:

I Til regelmessig eller daglig bruk 

I Når tidsbesparelse er en prioritet 

I Når praktisk og effektiv pumping er nødvendig 

I Til bruk hjemme eller på farten 

I Når intuitiv og enkel håndtering er viktig 

I Spesielt anbefalt ved lav melkeforsyning

Innhold:

I  Swing maxi-motorenhet

I  2 x PersonalFit brysttrakt 24 mm

I  2 × Koblingsstykke

I  Slange

I  2 x Flaske

I  2 x Flerfunksjonslokk

I  2 x Flaskefot

I  Nettadapter

I  Calma – matesmokk

Følg oss på:

Medela anbefaler å kjøpe med:

I Starter Kit
I Ammeinnlegg for engangsbruk
I Easy Expression BH

*  Referanser til vår forskning finner du på  
www.medela.no/forskning

Swing maxi dobbel elektrisk brystpumpe er en utmerket løsning for aktive 
mødre som trenger å pumpe ofte og for å øke melkeforsyningen. Swing maxi 
har en kraftigere motor enn den enkle elektriske Swing-brystpumpen, og gjør 
det mulig for en mor å pumpe 18 % mer melk på halvparten av tiden ved  
å kombinere dobbeltpumping med 2-Phase Expression-teknologi *. 

Swing maxi tilbyr ni fullt justerbare vakuumnivåer for en behagelig  
pumpeøkt. Den er lett og kompakt – med både elektrisk og batteribasert 
strømforsyning – noe som gir komfort, frihet og fleksibilitet. 

Swing maxi er intuitiv og enkel å bruke og montere. Alt tilbehør kan enkelt 
rengjøres – i oppvaskmaskinen eller med såpevann i oppvaskkummen.  
Det kan steriliseres ved koking, bruk av en dampsterilisator eller i en Medela 
Quick Clean-pose for mikrobølgeovn. 

Med Easy Expression BH kan man pumpe hands-free. Dette betyr enkel 
håndtering, slik at pumping kan kombineres med andre aktiviteter og dermed 
spare mer tid. Dette vil bli tatt godt imot av mødre som krever det ypperste 
av komfort, bekvemmelighet og effektivitet fra sin daglige pumping.

Fordeler med dobbeltpumping * 

   Bidrar til å øke og opprettholde 
melkeforsyningen når direkte 
amming ikke er mulig

   Brystmelk med et høyere 
energiinnhold

   Dobbelt så raskt som  
enkeltpumping

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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Norway
Medela Medical Norge
Rosenholmveien 25
1414 Oslo, Norge

Phone +47 47 77 77 17
Fax +47 66 80 99 13
info@medela.no
www.medela.no




