Harmony ™
liten. praktisk. smart.
Medelas manuelle brystpumpe med 2-Phase Expression-teknologi er enkel
å bruke og passer meget bra for sporadisk pumping.
I korte trekk
		Lett og diskré.

Elegant
utførelse og behagelig å bruke:
Monteringen er intuitiv, og pumpen har
et ergonomisk vrihåndtak.
Har 2-Phase Expression-teknologi.
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Harmony
Harmony er en av de få manuelle pumpene i verden som har 2-Phase
Expression-teknologi *. Teknologien er oppfunnet av Medela og er basert
på spedbarnets naturlige sugemønster ved morens bryst. En rask,
stimulerende rytme etterfølges av en langsommere en. Dette gir
optimal melkestrøm.
Som en lett, manuell brystpumpe muliggjør Harmony stillegående og
diskré pumping. Den er kompakt og tar ikke opp mye plass i håndvesken
din.
Harmonys ergonomiske utførelse er intuitiv og gjør den svært enkel
å bruke. Den består av kun åtte deler, som er veldig enkle å ta fra
hverandre og rengjøre. Håndtaket på pumpen er konstruert for å vris,
slik at du alltid får den beste vinkelen for å pumpe ut melken uten å måtte
flytte armene til en ubehagelig posisjon. Håndtaket har et fint, mykt
gummibelegg som gjør pumping litt mer behagelig for hendene og
som bidrar til at pumpen er stillegående.

Innhold:
I 	Harmony håndtak

Medela anbefaler å kjøpe med:

I 	PersonalFit brysttrakt 24 mm
I 	Koblingsstykke

I Starter Kit
I Ammeinnlegg for engangsbruk
I Purelan

I 	Ventil og membran
I 	Flaske
I 	Flaskefot
I 	Flerfunksjonslokk

Et godt valg:
I 	Til sporadisk bruk eller som reserve for en dobbel elektrisk pumpe
eller leiepumpe

I 	For mødre som er på utkikk etter en lett og kompakt pumpe som ikke tar
opp for mye plass i vesken
I 	Anbefalt ved mindre ammeproblemer, f.eks. flate eller innsunkne brystvorter
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I 	For mødre som er på utkikk etter en enkel, komfortabel og
stillegående pumpe

