
NYE   Swing MaxiTM

Nye Swing Maxi
Støtter deg i alt du gjør: 
som stolt mor og mye mer.

Medelas forskningsbaserte 
teknologier, implementert 
i den nye Swing MaxiTM 

Swing MaxiTM

Alle komponenter inkludert:

Dobbelpumping med Swing MaxiTM gir 
18 % mer melk1 på kortere tid sammenlignet 
med pumping av ett bryst om gangen.

2-Phase Expression®-teknologi etterligner 
babyens naturlige sugerytme, først 
raskere for å stimulere melkestrømmen, 
og deretter langsommere – for mer 
komfortabel og effektiv pumping.2,3

PersonalFit FlexTM brysttrakt med  a 
105 graders åpningsvinkel, myk kant  og 
oval form for bedre passform reduserer 
 trykket mot melkekanalene slik at 
pumpingen  blir mer komfortabel 
og gir opptil 11,8 % mer melk.4

OVER 60 ÅRS 
FORSKNING

1x Swing MaxiTM

pumpeenhet

2 x PersonalFit FlexTM 

kobling

2 x PersonalFit FlexTM

 brysttrakt 21 mm

2 x PersonalFit FlexTM

 brysttrakt 24 mm

2 x 150 ml flaske med lokk

2 x flaskeføtter

1 x USB-ladekabel1 x slange

1 x bruksanvisning
1 x USB-strømadapter

BRUKES AV FLERE 
MILLIONER MØDRE

medela.com

SVEITSISK 
DESIGN
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Det er mye som endrer seg når man har 
en liten baby. Det er utfordrende å finne 
balansen mellom de nye prioriteringene 
og det du pleide å gjøre før. Men når 
du gjør det, føles det fantastisk. 
Nye Swing Maxi™ er en kompakt og 
brukervennlig dobbel elektrisk brystpumpe 
med forbedret mobilitet, som passer sømløst 
med din livsstil.

Nye 
Swing MaxiTM

RASKERE LADING
med USB type C-port sammenlignet med micro USB-port

DOBBELTPUMPING
for opptil 18 % mer melk på kortere tid1

LETT Å SETTE SAMMEN OG RENGJØRE
færre deler

BEHAGELIG MYK KANT
for bedre komfort 

LUKKET SYSTEM
hindrer at brystmelk kommer inn i slangen

11,8 % MER MELK4

ENKEL Å BRUKE
intuitivt grensesnitt med 4 knapper og 
9 forhåndsprogrammerte innstillinger

2-PHASE EXPRESSION®-TEKNOLOGI
etterligner babyens naturlige sugerytme2,3

MERKBART STILLERE
sammenlignet med forrige generasjon, 
under 45 dB ved maksimalt pumpenivå

FORBEDRET BEVEGELIGHET 
innebygd oppladbart batteri for 
opptil 6 pumpeøkter på én full lading




