
EFFICIENCY

Symphony® Brystpumpe
Kort veiledning

Montering av pumpesettet
Det er svært viktig at disse delene rengjøres  
grundig etter hver bruk.

Bruk av brystpumpen

Stimuleringsfasen
Kontroller at kabelen på baksiden av 
brystpumpen er tilkoblet bak dekselet 
med en pil. Start brystpumpen med  
Av/På-knappen. Pumping starter alltid  
på samme vakuumnivå. Dette vises  
som tre dråper på LCD-displayet. 

Utpumpingsfasen
Veksle mellom stimulerings- og  
utpumpingsfasen på to måter:
 1   automatisk, brystpumpen går  

automatisk over etter to minutter  
i stimuleringsfasen, eller

 2   manuelt, ved å trykke på knappen  
til høyre (  knappen) når  
du ser melken flyte.

Når du går fra stimuleringsfasen til  
utpumpingsfasen vil vakuumnivået tilta 
gradvis innen 4 sekunder ved å legge tre 
linjer til den siste stimuleringsinnstillingen. 

Enkelt å veksle mellom stimulering og 
utpumping. Når brystpumpen automatisk 
går til utpumpingsfasen, kan du trykke 
på knappen til høyre for å gå tilbake til 
stimuleringsfasen. Dersom melken ikke 
har begynt å flyte etter to påfølgende 
stimuleringsfaser, tar du en pause, slapper 
av og prøver igjen om 15-30 minutter. 
Prøv brystmassasje (spør helsepersonell), 
og prøv deretter å pumpe ved hjelp av 
utpumpingsfasen.

Fest membranen forsiktig  
på ventilen til den låser seg fast.

1

Fest brysttrakten på koblingsstykket.2

Skyv ventilen og membranen  
inn på koblingsstykket ➞ posisjoner 
ventilen til siden.

3

Skru flasken på koblingsstykket.4

Stikk slangen inn i den tilhørende  
åpningen i koblingsstykket.

5

Sett den andre enden av slangen inn  
i åpningen i membranhatten. 

7

Trykk membranhatten (begge  
membranhatter under  
dobbeltpumping) godt fast  
på membranene på brystpumpen.

8

1

2

3 Husker siste vakuum-  
innstilling i stimuleringsfasen.  
En hukommelsesfunksjon husker den 
siste vakuuminnstillingen i stimulerings-
fasen. Juster vakuumstyrken under 
pumping ved å dreie knappen med 
klokken (øke) eller mot klokken (redusere).

Merk: Denne korte veiledningen erstatter ikke  
standardveiledningen. For rengjøring av pumpesettet,  
se standardveiledningen, REF 200.7068

Legg beskyttelsesmembranen på en  
flat overflate, og skyv membranhatten 
forsiktig ned til den låser seg fast.

6



Rengjøring, hygiene og feilsøking

Rengjøre pumpesettet hjemme

Forsiktig!

Bruk bare vann av drikkekvalitet til rengjøring.  
Demonter og rengjør alle deler som kommer  
i kontakt med brystet og morsmelk umiddelbart  
etter bruk, for å unngå at melkerester tørker og  
at det danner seg bakterier.

Før førstegangsbruk og etter hver bruk
l  Demonter og håndvask alle delene av pumpesettet  

som kommer i kontakt med brystet og morsmelken.  
Skyll i kaldt, rent vann. Rengjør alle deler i rikelige  
mengder varmt vann og vanlig oppvaskmiddel. Skyll alle 
deler med kaldt, rent vann i 10–15 sekunder. Tørk delene 
med en ren klut eller legg dem til tørk på et rent håndkle.

l  Hvis du rengjør pumpesettets deler i oppvaskmaskin, 
legges de i øvre skuff eller i bestikk-kurven.

Før første gangs bruk og deretter én gang daglig
l  Demonter, vask og skyll alle deler som kommer i kontakt 

med brystet og morsmelken. Vær spesielt forsiktig  
når du tar ventilmembranen, ventilen og brysttrakten  
fra hverandre. 

l  Legg delene i en kasserolle og fyll med kaldt vann til delene 
er godt dekket. Varm opp og la det koke i 5 minutter.

l  Hell av vannet og tørk av delene med en ren klut.
l  Du kan eventuelt bruke en Quick Clean Microwave Bag* 

(mikrobølgepose) i samsvar med instruksjonene.
 
Hygiene
l  Vask hendene grundig (i minst ett minutt) med såpe og 

vann før du berører brystet, og rengjør pumpens deler og 
pumpesettet. Unngå å berøre innsiden av flasker og lokk.

l  Vask brystet med vann.

Vedlikehold av slangen og feilsøking

Vedlikehold av slangen

Hvis det har oppstått kondens i slangen
l  Når pumpingen er ferdig, lar du brystpumpen gå med  

slangen tilkoblet i 1 – 2 minutter eller til slangen er tørr.

Hvis det har kommet melk inn i slangen
l  Slå av brystpumpen og trekk støpselet ut av stikkontakten.
l  Bruk en fuktig (ikke våt) klut til å tørke av området rundt 

pumpen og membranenhetene.
l  Fjern og rengjør slangen i samsvar med anvisningene  

«Før første gangs bruk og én gang daglig».
l  Rist vanndråper ut av slangen, og heng slangen opp  

til tørk.
l  For raskere tørking kan du feste slangen til brystpumpen 

og la pumpen gå i 1 – 2 minutter eller til slangen er tørr.
l  Når delene er helt tørre, monteres brystpumpen og  

tilbehøret sammen igjen.

Feilsøking

Hvis motoren ikke går
l  Kontroller at nett-/batteristrømmen er på. 
l  Kontroller at apparatet er slått på.
l  Kontroller at programkortet er satt riktig inn på baksiden  

av brystpumpen.

Hvis det er dårlig eller ingen sugekraft, pass på at
l  brysttrakten tetter helt rundt brystet og er riktig størrelse. 
l  alle tilkoblingene til pumpesettet og brystpumpen er  

satt sammen riktig og sitter godt.
l  den hvite ventilmembranen ligger flatt mot den  

gule ventilen.
l  ventilen og membranen er rene og ikke skadet.
l  slangeendene er godt festet til koblingsstykket  

og membranhattens åpning.
l  beskyttelsesmembranen/membranhatten er korrekt  

montert, og membranhatten sitter som den skal med  
tett forsegling på membranenheten. 

l  den beskyttende membranen er intakt.
l  alle komponenter er helt tørre. 
l  slangene ikke er vridd eller klemt under utpumping.

Besøk www.medela.no for å lese mer om Medelas utvalg  
av amme- og brystpleieprodukter.

Lokal kontakt:
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Medela Medical Norge                                                         
1414 Oslo, Norge 
Tlf. 47 77 77 17 
Faks 66 80 99 13
info@medela.no
www.medela.no

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com




