
Medela bryst
pumpe med  
Flex™ teknologi 
En helt ny pumpeopplevelse,  
personlig tilpasset for deg
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PersonalFit Flex™ brysttrakt
Den nye brysttrakten PersonalFit Flex™ ble 
utviklet ved hjelp av en gruppe forskere  
og ammende mødre. Den er designet slik  
at den lett kan tilpasse seg formene dine,  
og stimulerer melkestrømmen ved å unngå  
at melkekanalene presses sammen. Dette  
gjør det lettere for hver mor å finne en pumpe
posisjon som er mest mulig komfortabel for 
henne. Resultatet? Mer komfortabel, mer  
effektiv utdrivning, utformet med tanke på deg.

Hver mor er unik, fra formen på  
brystene og brystvortene til hvilke  
krav livsstilen hennes innebærer. Vår 
nye Flex™ teknologi bryst pumper er 
de første som er utformet for å tilpasse 
seg til din form for en mer effektiv, 
komfortabel melkeutdrivning. 

En helt ny pumpeopplevelse, personlig tilpasset for deg

Medela Flex™ teknologi brystpumper

Vinkelen på 105° gir 
bedre passform for  
bedre melkestrøm

Fire traktstørrelser 
er tilgjengelige – vår 
tilpasningsveiledning 

hjelper deg å finne 
riktig størrelse for deg

Myk, jevn, 
fleksibel kant

Oval form kan  
dreies 360°

Overflytbeskyttelse 
(lukket system) slik at 

du kan pumpe i en 
behagelig stilling som 

fungerer for deg.



2Phase Expression®  
teknologi
Under amming suger barnet raskt i 
starten for å få i gang melkestrømmen,  
og deretter langsommere under selve  
ammingen. Medela 2Phase Expression® 

teknologien etterligner disse instinktive 
rytmene for å skape en mer naturlig  
og komfortabel pumpeopplevelse.

Dobbeltpumping
Vår forskning viser at den unike 
kombinasjonen av dobbelpumping 
med Medela 2Phase Expression® 

teknologi fører til at det produseres 
mer melk med høyere næringsinnhold, 
og på kortere tid enn det tar å pumpe 
ut to flasker med enkeltvis pumping.

Mer melk  
og komfort, 
testet med 
mødre
Våre forskere testet PersonalFit 
Flex™ brysttrakt i fire kliniske studier  
med ammende mødre. På tvers  
av mer enn 1000 pumpeøkter  
har de bevist at den tilbyr økt  
komfort og effektivitet. I likhet  
med alle produkter fra Medela  
er bryst pumpene Flex™ designet  
for å gjøre ammingen enklere,  
slik at du kan mate barnet ditt  
med din mirakuløse brystmelk 
lenger. 

Brystmelk er fantastisk. Det er den beste starten på livet for spedbarnet ditt. Medela har  
jobbet med forskere innen brystmelk i mer enn 50 år. Vi er her for å støtte alle ammende  
mødre med våre kunnskaper, vår ekspertise og vårt unike produktutvalg, blant annet 
sveitsiskproduserte brystpumper som helsepersonell hele verden over setter sin lit til.



Du finner mer hjelp og råd om brystmelk, amming og Medelas pumper og andre produkter på www.medela.no/flex

* Kliniske studier, PersonalFit Flex sammenlignet med PersonalFit, tilgjengelige data (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Utvalget av  
Flex™ teknologi 
brystpumper

Swing Flex™

For rask, effektiv pumping  
når du trenger det

Swing Maxi Flex™

Mer melk på halvparten  
av tiden 

Freestyle Flex™

Fleksibilitet til å pumpe når 
som helst, hvor som helst
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Pumpetype Enkel elektrisk Dobbel elektrisk Dobbel elektrisk
Anbefalt bruk Sporadisk Daglig Daglig
Lettvint å bruke og komfortabel • • •
PersonalFit Flex™ trakt • • •
Justerbar vakuumstyrke • • •
Vakuumstyrke –45 mmHg til –245 mmHg –45 mmHg til –245 mmHg –45 mmHg til –245 mmHg
2-Phase Expression® • • •
Overstrømningsbeskyttelse (lukket system) • • •
BPA-fri • • •
Kobles til MyMedela-appen •
Bakgrunnsbelyst skjerm som viser økttid,  
batteristatus, vakuumnivå, bluetooth-tilkobling osv. •

USB-lader •

Batteridreven Opptil 1 time  
(batteri medfølger ikke)

Opptil 1 time  
(batteri medfølger ikke)

Innebygd oppladbart batteri for opptil  
8 pumpeøkter med dobbeltpumping

Komplett løsning for lagring, kjøling  
og transport av pumpet brystmelk

Kjølebag, oppbevaringsflasker  
og bærepose

Vekt 200 g uten batterier 220 g uten batterier > 300 g inkl. oppladbart batteri
Størrelse 12x13x5,7 cm 12x13x5,7 cm 14,8x6,6x4,6 cm
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