
Hjelpebryst (SNS)
Trinnvis veiledning for rengjøring, 
montering og bruk av hjelpebrystet

Slik rengjør du hjelpebrystet

Rengjør beholderen,  
TwistLok-lokket, ventilen og 
lokket med enten kokende vann, 
i oppvaskmaskinen eller med 
Medela Quick CleanTM-poser.

For rengjøring med kokende 
vann, dekk beholderen,  
TwistLok-lokket, ventilen og lokket 
med vann og kok i fem minutter.

For å rengjøre i oppvaskmaskin, 
plasser beholderen,  
TwistLok-lokket, ventilen 
og lokket på øvre skuff 
eller i bestikkurven.

Bruk Medela Quick CleanTM-poser 
i samsvar med instruksjonene på 
posen til å rengjøre beholderen, 
TwistLok-lokket, ventilen og lokket 
i mikrobølgeovnen.

Tørk delene med en ren klut eller 
legg til tørk på et rent håndkle 
etter rengjøring.

Legg rene deler i et rent miljø. 
Delene skal ikke lagres i lufttette 
beholdere eller poser.

eller eller

Før første gangs bruk og etter hver bruk

Før første gangs bruk og deretter én gang daglig

Tørking og oppbevaring Ditt SNS-system

Skyll alle deler med 
kaldt vann  
(ca. 20 °C).

Rengjør alle deler 
med rikelig varmt 
såpevann  
(ca. 30 °C). 

Skyll alle deler igjen 
med kaldt vann  
(ca. 20 °C).

Fyll rengjørings-
sprøyten med 
varmt såpevann 
og skyll gjennom 
slangen 3 ganger.

Til slutt, press 
luft gjennom 
slangen til innsiden 
er synlig tørr.

Skyll gjennom 
slangen igjen 
3 ganger med 
rent vann.
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Råd og tips

Løsne klemmen for å la melken strømme.

Slik monterer du hjelpebrystet

Hvordan posisjonere og mate med hjelpebrystet

Fyll beholderen med 
ønsket mengde melk.

Vask hendene grundig med såpe og vann før bruk.

Fest klipsen til ringen. 
Plasser den monterte 
ringen og klipset rundt 
bunnen av beholderen.

Plasser ventilen på enden 
av TwistLok-lokket. Skru 
det monterte TwistLok-
lokket på beholderen.

Før TwistLok-slangen 
gjennom klemmen 
og trykk slangen inn i 
klemmen slik at melken 
ikke kan strømme.

Skru den monterte 
slangen og klemmen 
fast på TwistLok-lokket.

Kontakt ammespesialist eller helsepersonell hvis du er usikker på hvordan hjelpebrystet skal brukes.

Fest hjelpebrystet sikkert og komfortabelt til 
BH-stroppen, toppen eller puten bak deg.
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Skann QR-koden for ytterligere 
informasjon om hjelpebrystet

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

Festetape kan også brukes til å plassere slangen om 
nødvendig. Tape først enden av slangen til brystet 
slik at den stikker ca. 0,5 cm forbi brystvorten ved 
enten klokken 10- eller klokken 2-posisjon.

Legg babyen til brystet på vanlig måte.

Når du skal plassere slangen, må du først legge 
babyen til brystet.

Når barnet har fått et godt sugetak, fører du 
forsiktig sonden ca. 1,5-2 cm inn i det øvre 
hjørnet av barnets munn.
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2– Alternativ A

2 – Alternativ B

Denne hurtigveiledningen 
erstatter ikke den vanlige 

bruksanvisningen.

•   For å øke eller redusere strømmingen, kan systemets høyde justeres.

•   Det kan kreve et par forsøk før bruk av hjelpebrystet blir en enkel måte å mate på. 
Hvis du eller babyen opplever problemer eller blir opprørt, kan du prøve igjen 
ved neste mating.


