
CALESCA – Det skånsomme og trygge apparatet 
for oppvarming og tining av brystmelk

STANDARDISERT: 
Rask og nøyaktig tining og  
oppvarming av brystmelk 1  
– slik at brystmelken er klar 
for babyen ved behov.

VANNLØS = TRYGG: 
Et helt tørt system beskytter mot  
vann som forurensningskilde 1  
og gir problemfri oppvarming.

ENKEL OPPBEVARING:
Brystmelken kan brukes i 24 timer  
etter tining og avkjøling.1

ENKEL TINING/OPPVARMING:
Temperaturen stilles inn én gang, og 
du slipper å kontrollere brystmelkens 
temperatur flere ganger. Alarmen 
lyder når den er klar. Alarmen kan 
også dempes som et alternativ.1

ENKEL HÅNDTERING: 
Når oppvarmingssyklusen er fullført, 
opprettholdes temperaturen i opptil 
30 minutter.1

HYGIENISK: 
Engangsinnleggene fjerner faren  
for krysskontaminering og gjør  
det enkelt å rengjøre enheten.

SKÅNSOM OPPVARMING:
Ingen overoppheting,  
slik at næringsstoffer  
og vitaminer bevares.

1 Medela. Calesca oppvarmings-/tineapparat Bruksanvisning. 2017.



Calesca er designet som en enkeltenhet for bruk ved sengen, og oppfyller  
de høye kravene i en nyfødt-intensivavdeling. Når den brukes av én enkelt  
pasient, kan prosessen med å forberede matingen optimaliseres betydelig,  
og risikoen for blanding av melk kan elimineres. 
Calesca er også egnet for sentralisert tilberedning av melk direkte på avdelingen 
(dvs. fødeklinikk eller barneavdeling). Det krever en annen posehåndtering  
(dvs. én pose per barn) og oppfyller det høyeste hygienenivået. 

Sikker, enkel og skånsom 
– slik fungerer Calesca
Utstyret er validert for å varme opp brystmelken trygt innenfor et område på 
30–38 °C for de vanligste melkeoppbevaringsbeholderne og mateenhetene  
på markedet. En langsom og skånsom oppvarmingsprofil brukes for å sikre  
at verken melketemperaturen eller oppvarmingstiden påvirker melkens  
sammensetning, slik at næringsstoffer og vitaminer ivaretas. Calesca  
opprettholder i tillegg den varme temperaturen i opptil 30 minutter etter at 
syklusen er avsluttet. Det gir brukerne tilgang til melken når de måtte trenge det. 
Calesca fungerer ved hjelp av en vifte som sirkulerer varm luft. Fordi Calesca- 
systemet er helt tørt, elimineres kontamineringsrisikoen som er forbundet med 
oppvarming av mat i vann. De to separate innstillingene – oppvarming og tining 
– gir større fleksibilitet for håndtering av melken. Takket være modusen for rask
tining kan man alltid ha brystmelken klar når barnet trenger den. Calesca viser 
total syklustid og teller ned til null, slik at det til enhver tid er tydelig hvor lang 
tid som gjenstår av oppvarmingsprosessen. Lyd- og lyssignaler på enheten 
(kan slås av) viser tydelig når oppvarmings- eller tinesyklusen er fullført.

Calesca bestillingsreferanse 
Calesca oppvarmings-/tineapparat
Artikkelnummer Produkt Forsendelseseske 

020.0000 Calesca enhet for  
oppvarming/tining 1 stk.

020.0002 Engangsinnlegg 100 stk.

Tilbehør til Calesca  Produkt Forsendelseseske  

020.0001 IV-stativadapter 1 stk.

Mer informasjon Calesca:
Bruksanvisning tilgjengelig på Spenning Støpsel  

EN/DE/FR/IT/NL/ES/PT/SV/DA/FI/NO/PL/
RU/ HU/CS/TR/AR/EL/HE/JA/KO/TW/ZH 100-240 V EURO, CH, UK, 

AUS/NZ, JA

Les mer på www.medela.no/calesca
eller kontakt din lokale Medela-representant.

Calesca varmer opp brystmelk til riktig matetemperatur, 
og bevarer næringsstoffer og vitaminer
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