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Som ledende ammepartner i sykehus har Medela og deres nyskapende produkter fokusert på 
mors og spedbarns velferd i mer enn 50 år. Når ammingen er svekket eller ikke er mulig, hjelper 
Symphony® brystpumpe med PersonalFit™ PLUS pumpesett mødrene med å gi spedbarna deres 
fordelene ved å utelukkende få brystmelk. 

Symphony® er enestående blant brystpumper fordi programmene den har, er basert på Medelas 
omfattende forskning på brystets anatomi og vitenskapen om fjerning av melk. Det er klinisk 
dokumentert at den bidrar til å igangsette, bygge opp og opprettholde melkeforsyningen ved å 
etterligne spedbarnets sugeatferd på ulike stadier av ammingen, som beskrevet på de neste sidene. 

Etterligne spedbarnets sugeatferd 

De to grafene til venstre viser hvordan spedbarn påfører 
vakuum på brystet. 

Symphony® har unike programmer som etterligner begge 
disse sugeatferdene, slik at det riktige mønsteret kan brukes 
til riktig tid.
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Tid ved brystet

Viser den tydelige fordelen ved 
å bruke Symphony® til å igangsette,  
bygge opp og opprettholde laktasjon

Tid ved brystet

PersonalFit™ PLUS pumpesett for Symphony  
Mer melk. Mer komfort. Mer effektivitet.

Eksempel på et spedbarns ikke-næringsgivende sugemønster. Studiene 
viser korte topper med suging, og lengre perioder med pause. Dette er 
typisk for spedbarnets sugeatferd før melken har kommet i gang.

Sugemønsteret til et spedbarn under etablert laktasjon. Et raskere 
mønster brukes for å stimulere melkeutdrivingen. Etter dette brukes  
et langsommere mønster for å fjerne melk.



Igangsettingsstadiet begynner etter at 
barnet er født. Når morkaken løsner, faller 
progesteronnivået, slik at lactocyttene kan 
aktiveres og starte melkeproduksjonen.  
I tillegg bidrar stimulering fra det ammende 
spedbarnet ved brystet til å utløse denne 
aktiveringen.

Ideelt bør denne stimuleringen skje så 
snart som mulig etter fødselen, og ved at 
spedbarnet deretter fortsetter å die hver 
andre til tredje time i de første dagene. 6 
Aktivering av sekresjon (lactogenesis II  
eller at melken kommer i gang) skjer deretter 
vanligvis rundt to til fire dager etter fødselen, 7, 8 

selv om tidspunktene varierer fra mor til mor. 
Hvis det skjer etter 72 timer, defineres det 
som forsinket aktivering av sekresjon  
(se boksen til høyre).

Før aktivering av sekresjon er det lite melk 
spedbarnet kan fjerne: 8 Friske spedbarn født 
ved termin får i gjennomsnitt ut 56 ml råmelk 
det første døgnet. Dette øker til henholdsvis 
185 ml og 393 ml på dag to og tre. Disse 
tallene varierer imidlertid betydelig fra barn 
til barn. 1 Selv om dette er små volumer, 
inneholder denne første melken en kraftfull 
kombinasjon av vekstfaktorer og proteiner, 
som ligner det man finner i fostervann. 
Derfor hjelper råmelken spedbarnet med 
overgangen fra ernæring i livmoren til  
utenfor livmoren. 

I de første dagene bruker spedbarnet et 
uregelmessig sugemønster. En stor andel 
av tiden spedbarnet er ved brystet består 
av ikke-næringsgivende suging (ingen 
overføring av melk), med korte topper med 
næringsgivende suging (overføring av melk) 
og perioder med uregelmessige pauser. 9–12

Når det ikke er mulig for spedbarnet å 
stimulere brystet på denne måten – på grunn 
av for eksempel for tidlig fødsel, sykdom eller 
atskillelse fra mor – vil moren trenge hjelp til  
å igangsette laktasjonen. 

Slik støtter Symphony® mødre  
i igangsettingsstadiet

Symphony® brystpumpen har et unikt 
START-program, utviklet gjennom et 
forskningspartnerskap med professor Paula 
Meier og Rush University Medical Center, 
Chicago, USA. 13 START stimulerer brystet på 
en lignende måte som et friskt spedbarn født 
ved termin i de første dagene. Programmet 
etterligner de samme uregelmessige suge- og 
pausemønstrene som er beskrevet over. 

Viktigste egenskaper ved START:

• fast 15-minutters pumpeøkt

• uregelmessige stimulerings- og 
utdrivingsmønstre 

• variasjon i mønsterfrekvenser

• omfatter pauser

For optimalt resultat bør programmet brukes 
hver andre til tredje time, til moren pumper 
ut 20 ml eller mer i tre pumpeøkter på rad. 
Dette viser at melken har kommet i gang. 
Dette mønsteret kan om nødvendig brukes 
de første fem dagene for å ta høyde for mulig 
forsinket aktivering av sekresjon. START er 
imidlertid ikke utformet for å ta ut melk, så det 
bør ikke brukes etter dag fem. Da kan mor 
gå videre til Symphony® OPPRETTHOLD-
programmet, som er laget for bruk etter 
aktivering av sekresjon. 

Fra så tidlig som den første svangerskaps-
måneden begynner melkekjertlenes struktur 
å endre seg for å forberede seg på lakta-
sjon, og et komplekst system av forgrenede 
melkekanaler og melkeproduserende celler, 
lactocytter, utvikler seg i brystet. 4 

Hvor raskt “differensiering av sekresjon” 
(lactogenesis) utvikler seg, varierer fra  
person til person, 5 men i gjennomsnitt  
kan lactocyttene syntetisere melk innen  
uke 22. 4 Imidlertid hindrer hormoner –  
særlig progesteron – at det produseres  
store mengder av melk under graviditeten.

2  Igangsette

1   Utvikling

Laktasjonens fire stadier 

Alle mødre gjennomgår den samme sammenhengende serien med fysiologiske prosesser for  
å oppnå tilstrekkelig melkeproduksjon, 1, 2 uavhengig av om de føder på termin eller prematurt. 3 
Det første stadiet oppstår vanligvis under graviditeten. Når spedbarnet er født, kan Symphony® 
hjelpe til i de neste tre stadiene på følgende måte.
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2  Igangsette

1   Utvikling

Randomisert, kontrollert studie som viste at gjennomsnittlig daglig melkeforsyning var signifikant høyere (p < 0,05) 
fra dag 6–13 når START-programmet ble brukt etterfulgt av OPPRETTHOLD-programmet, sammenlignet med  
bruk av bare OPPRETTHOLD-programmet. 13 Denne høyere forsyningen er sammenlignbar med referansedata  
fra diende spedbarn født ved termin. 1

Ant. dager etter fødsel

3   Bygge  
opp

 START og OPPRETTHOLD  Bare OPPRETTHOLD  Amming av spedbarn født ved termin
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Produksjonen av brystmelk begynner  
å øke raskt etter aktivering av sekresjon. 
Melkeinntaket til en frisk nyfødt kan øke til 
over 500 ml ved slutten av den første uken. 1

Spedbarnets dieatferd utvikler seg i samsvar 
 med disse endringene. 9,14 Spedbarnet 
tilbringer en større andel av tiden på 
å fjerne melk, ved bruk av et tofaset 
sugemønster. I begynnelsen av en amming 
suger spedbarnet raskt for å stimulere 
melkeutdrivingen, og bytter deretter til et 
langsommere mønster for å fjerne melk.

Dette stadiet varer den første måneden med 
amming, mens morens fysiologi balanserer 
tilbud og etterspørsel. Hvis ammingen er 
svekket eller ikke mulig, er det viktig å pumpe 
ofte og effektivt i denne perioden, av to 
grunner:

1.  Å hjelpe med å maksimere melkeforsynin-
gen, slik at spedbarnet kan få fordelene 
ved å utelukkende få brystmelk 

2.  Å hjelpe moren med å oppnå en 
tilstrekkelig melkeforsyning for fremtiden 

Slik støtter Symphony® mødre  
i oppbyggingsstadiet

Når melken har kommet inn, bruker mødrene 
Symphony® OPPRETTHOLD-programmet. 
Den forskningsbaserte 2-Phase Expression®-
teknologien i dette programmet er utviklet 
for å etterligne de to fasene i spedbarnets 
sugemønster.

Viktigste egenskaper ved OPPRETTHOLD: 15,16

• stimuleringsfase med høyere frekvens: 
120 sykluser per minutt for å utløse 
melkeutdriving

• utpumpingsfasen: rundt 60 sykluser per 
minutt for å fjerne melken

Som beskrevet tidligere dreier pumping på 
dette stadiet seg ikke bare om å få ut melk 
– det skal også bygge opp forsyningen for 
fremtiden. Dette er særlig viktig for mødre til 
for tidlig fødte spedbarn, som til å begynne 
med har et daglig melkeinntak som er  
mindre enn hos et spedbarn etter fullført 
svangerskap, men som etter hvert vil trenge  
en melkeforsyning som for spedbarn født  
ved termin.

Derfor skal mødre oppmuntres til å bygge 
opp mengder av melk som tilsvarer inntaket 
til et spedbarn født ved termin. Hvis man 
ikke oppnår mengder av melk på 500 ml 13 
og mer i løpet av de første to til fire ukene, 
kan det gjøre det vanskelig å nå målet med 
utelukkende amming – eller utelukkende 
pumping – i fremtiden.

Professor Meier og teamet hennes utførte 
en randomisert, kontrollert studie (RCT) av 
105 mødre med for tidlig fødte spedbarn. 
De fant ut at bruk av START etterfulgt av 
OPPRETTHOLD viste betydelig større 
daglig og total melkeforsyning, og større 
melkeforsyning per minutt med pumping,  
fra dag fire etter fødselen. 13 

Den samme studien viste at mødre som 
brukte START etterfulgt av OPPRETTHOLD, 
hadde 50 % mer melk tilgjengelig innen de 
første 14 dagene (se grafen nedenfor), og 
mødrene hadde større sannsynlighet for  
å oppnå en forsyning på mer enn 500 ml  
per dag innen utgangen av denne 
perioden. 13 Lignende resultater ble funnet 
hos pumpeavhengige mødre til spedbarn 
født ved termin. 17, 18



3   Bygge  
opp

4   Opprett-
holde

Innen en måned etter fødselen stabiliserer 
mors melkeproduksjon seg på rundt 800 ml 
i døgnet, og den holder seg forholdsvis 
konstant mellom en og seks måneder. 2 

Produksjonen av brystmelk styres nå av  
tilbud og etterspørsel.

For å opprettholde morens laktasjon fjerner  
spedbarn i gjennomsnitt 67 % av den 
tilgjengelige melken fra brystet under 
amming. 19 Hvis en mor ikke utelukkende kan 
amme, vil hun måtte fjerne en tilsvarende 
mengde av melk ved pumping. 

Slik støtter Symphony® mødre  
i opprettholdelsesstadiet

Medelas forskning viste at når mødre 
pumper med Symphony® ved maksimalt 
komfortvakuum, kan de fjerne 65,5 % av  
den tilgjengelige melken i brystet, 20 nær 
opptil de 67 % som et spedbarn ville fjerne. 19 

For å oppnå optimale resultater ved bruk 
av OPPRETTHOLD bør mødre bytte fra 

stimuleringsfasen til utpumpingsfasen så snart 
melken begynner å strømme, og deretter 
justere vakuumet til det høyest mulige  
nivået som kjennes behagelig.

Symphony® er en dobbel brystpumpe. Annen 
Medela-støttet forskning av mødre i etablert 
laktasjon fant at dobbeltpumping ved bruk 
av OPPRETTHOLD oppnådde i gjennomsnitt 
18 % mer melk enn sekvensiell pumping i den 
samme perioden.21 Den utpumpede melken 
hadde også et høyere energiinnhold enn 
melken man fikk ved sekvensiell pumping. 21 

Komfort er særlig viktig for mødre som er 
avhengig av pumping, spesielt fordi smerte 
og ubehag kan hemme melkeutdrivingen og 
redusere fjerningen av melk. 22 Symphony®s 
mange vakuuminnstillinger gjør det lett for 
mødre å finne sitt maksimale komfortvakuum, 
og i tester vurderte mødre denne pumpens 
2-Phase Expression®-teknologi som mer 
behagelig enn en brystpumpe med én 
fase. 15,16

Forsinket aktivering av sekresjon 
Det er mange faktorer som kan føre til forsinket aktivering 
av sekresjon i den første tiden etter fødselen. 23 

Faktorer hos mor:

• førstegangsfødsel 24

• keisersnitt 25 

• for tidlig fødsel 7

• negativ fødselsopplevelse, angst eller stress 26 

• høy kroppsmasseindeks 27

• sykdom (som svangerskapsdiabetes) 28 

• mangel på støtte i omgivelsene 23

• redusert ammefrekvens 29 

•  bruk av tillegg, som sukkervann eller 
morsmelkerstatning 23 

Faktorer hos barnet: 

• lav fødselsvekt og tidlig fosteralder 29 

• medikamenter under fødsel 30

• dårlig sugeevne og nedsatt våkenhet 23 

For å bidra til å minimere virkningen av disse faktorene må 
mor og barn overvåkes tett. I tillegg til å dobbeltpumpe med 
Symphony® som beskrevet kan de følgende tiltakene støtte 
morens evne til å produsere tilstrekkelige mengder av melk:

Oppmuntre hudkontakt mellom mor og barn. 31

Amming eller pumping i den første timen etter fødselen.  
Det er vist at pumping i løpet av den første timen fjerner  
mer melk enn pumping i løpet av de første seks timene,  
og øker melkeproduksjonen over de neste ukene. 32

Amme eller pumpe ofte, helst mer enn seks ganger i døgnet. 
Det er vist at mødre som er avhengige av brystpumpe, og 
som pumper så ofte, har høyere melkeproduksjon enn mødre 
som pumper sjeldnere. 33

Bruk av beholdere i størrelser som reflekterer mengden  
av melk som moren kommer til å pumpe ut, kan bidra til  
å kontrollere forventningene hennes.

Pumpe nær spedbarnet eller rett etter/under hudkontakt. 
Dette har også vist seg å øke melkemengden. 34

Vise mødre hvordan de skal bruke hendene til å massere 
brystene, i kombinasjon med pumping. 35, 36



Andre bruksområder  
for Symphony®

I tillegg til å hjelpe mødre til både for tidlig 
fødte barn og barn født ved termin med 
å igangsette, bygge opp og opprettholde 
melkeproduksjonen kan Symphony® også 
brukes til å:

• lindre symptomer på brystspreng ved  
å pumpe ut melk

• støtte tilhelingsprosessen ved mastitt ved 
å fjerne melk fra det påvirkede brystet



Medela bestreber seg alltid på å 
finne nye måter å sette standarder 
innen brystpumpeytelse på. Ettersom 
pumpesettet – og særlig brysttrakten – er 
kontaktflaten mellom mor og Symphony®, 
har det vært et særlig interesseområde. 

Medela har tidligere fastslått at riktig 
passform på brysttrakten var avgjørende. 
Men forholdet mellom brysttraktens  
åpning (som hadde en standardvinkel  
på 90°) og anatomien til det ytre brystet  
var ikke undersøkt grundig. Medela så  
en mulighet til nyskaping og satte i gang 
med banebrytende forskning. De brukte 
sin unike bank med 3D-skanninger av 
lakterende bryster til å simulere og få  
tilgang til passformen til brysttrakter  
med ulike åpningsvinkler. 37, 38

Forskerne fant ut at en 105° åpningsvinkel 
passer bedre til konturene av de skannede 
brystene. I tillegg ble brystvorten plassert 
lenger inn i tunnelen, og punktkontakt ved 
kanten ble redusert: Dette ga mer komfort 
for mødrene, og mulighet for forbedret 
melkestrøm.

I tillegg til å endre utformingen på 
brysttrakten forbedret Medela pumpesettet 
slik at det nå bare består av noen få deler. 

Viktigste egenskaper ved PersonalFit™ 
PLUS: 

• 105° vinkel på oval brysttraktåpning

• kobling som lukkes med ett klikk

• overstrømningsvern ved kobling

• brukervennlig membran

• utvalg av traktstørrelser for optimal 
passform mot brystvorten

Det nye pumpesettet ble så testet  
i tre kliniske studier. De viste at bruk av 
PersonalFit™ PLUS for Symphony® fører til: 

Mer melk 

49 mødre i etablert laktasjon deltok i en 
randomisert, kontrollert studie (RCT) for 
å vurdere mengden av utpumpet melk 
og tømming av brystet for PersonalFit™ 
PLUS pumpesett sammenlignet med 
standarddesignet. De gjennomførte 
totalt 196 brystpumpinger med de to 
pumpesettene. Studien vurderte også 
komfort via et spørreskjema.

RCT fant ut at PersonalFit™ PLUS oppnådde 
11 % mer melk etter 15 minutter sammen-
lignet med standarddesignet. Den viste 
også en 4 % forbedring i tømmingen av 
brystet – dette er betydningsfullt fordi god 
tømming av brystet er et hovedprinsipp  
for å opprettholde melkeproduksjonen. 39

Mer komfort 

22 mødre som var avhengige av pumping, 
 rangerte opplevelsen ved bruk av 
PersonalFit™ PLUS hjemme i syv dager, 
og deretter syv dager med bruk av 
standardpumpesettet. De rapporterte 
betydelige forbedringer i komfort og 
passform, og 100 % sa at de opplevde 
minimalt eller ingen trykkmerker på  
huden når de brukte PersonalFit™ PLUS. 40 

Den samme gruppen vurderte også  
at den ga betydelig bedre brystvortesug 
og -bevegelse, og rapporterte at  
utpumpingen av melk føltes mer naturlig, 
sammenlignet med standardpumpesettet. 39

PersonalFit™ PLUS pumpesett har også  
et integrert overstrømningsvern (også kalt 
et lukket system) i koblingen. Dette betyr  
at moren kan sitte tilbakelent i en avslappet  
stilling mens hun pumper, uten å være  
redd for at melken skal renne over  
i brystpumpens slanger eller motor.

Mer effektivitet 

25 helsepersonell observerte mødre  
som brukte det nye pumpesettet på 
sykehus i fem dager. De registrerte 
betydelige forbedringer i renhet og 
generell brukervennlighet og betjening  
av PersonalFit™ PLUS sammenlignet  
med standarddesignet. 41

Mer fleksibilitet

Mødrene meldte også at den nye, 
roterbare, ovale formen ga dem fleksibilitet 
til å plassere den vertikalt (32 % av 
mødrene), horisontalt (59 %) og skrått  
(9 %) på brystet, avhengig av hvordan  
det føltes. 40 God forsegling og passform 
ble opprettholdt i alle disse stillingene.

Gjøre ytelsen til Symphony® enda bedre med PersonalFit™ PLUS pumpesett

Se hva PersonalFit™ PLUS kan gjøre for din neste generasjon. Gå til www.medela.no/pfp eller kontakt din Medela-representant

Alle disse egenskapene og 
fordelene gjør at Symphony® 
og PersonalFit™ PLUS sammen 
utgjør det komplette systemet 
for å igangsette, bygge 
opp og opprettholde 
brystmelkforsyningen.
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