
Alle disse faktorene innebærer at det 
er avgjørende å sikre at mødre kan 
igangsette og bygge opp tilstrekkelige 
mengder av melk og gi spedbarnet 
sitt utelukkende brystmelk, så tidlig 
som mulig og så lenge som mulig. 
Helsepersonell står fremst i denne 
prosessen, men kan trenge hjelp til  
å tilrettelegge den effektivt. Det kan 
hjelpe å bruke evidensbaserte løsninger. 

Derfor har Medela forpliktet seg til å 
optimalisere pumping når ammingen  
er svekket, ved å undersøke alle 
aspekter ved fjerning av brystmelk.  
Dette inkluderer forskning på den 
viktige rollen til pumpesettet, og særlig 
brysttrakten, som er kontaktflaten 
mellom mor og brystpumpen. 

Tidligere studier har fastslått at en 
brysttrakt med riktig passform 3 er 
avgjørende: Ettersom brystvortens 
diameter øker forbigående med  
2 til 3 mm når det påføres vakuum 
på brystvorten, 4 må størrelsen på 
brysttrakttunnelen tilpasses nøye slik  
at brystvorten kan bevege seg fritt  
inni den. Men forholdet mellom 
brysttraktens åpning og anatomien 
til det ytre brystet var ikke undersøkt 
grundig. Dette var startpunktet for 
utviklingen av PersonalFit™ PLUS 
pumpesett for Symphony®.

Det lakterende brystets anatomi defineres på nytt

Kunnskapen som påvirket utviklingen av PersonalFit™ PLUS brysttrakt, kom 
fra arbeidet til Ramsay et al. i 2005, støttet av Medela. 5 Denne studien brukte 
ultralydbilder til å undersøke anatomien til det lakterende brystet på nytt. Man  
fant ut at 65 % av brystets kjertelvev finnes innenfor en radius på 30 mm fra 
brystvortens base. Melkekanalene i dette området er overflatiske og kan derfor  
lett klemmes sammen. Ettersom melkekanaler kan øke forbigående 68 % i størrelse 
 under melkeutdriving, er disse kanalene særlig utsatt for sammenklemming. 5 

Gir den positive effekten av  
PersonalFit™ PLUS for Symphony®  
på dynamikken ved fjerning av melk

Brystmelk kan ikke gjenskapes: Den oppfyller spedbarnets ernæringsbehov og støtter optimal 
vekst og utvikling. Den reduserer også forekomsten av noen av de alvorligste komplikasjonene 
hos nyfødte og forbedrer vesentlig både kortsiktig og fremtidig helse, 1 med positive langsiktige 
virkninger for spedbarn, mødre, helsepersonell, sykehus og samfunnet som helhet. 2
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Forskning og utvikling 
PersonalFit™ PLUS er et resultat av fem 
etterfølgende studier: to studier av hvorvidt 
det er mulig å utvikle en ny type brysttrakt, 
og tre kliniske studier av hvor effektivt et 
nytt pumpesett med samme brysttrakt er.

De to første studiene var basert på bilder 
av brystene til 44 ammende kvinner, tatt 
med en laserskanner. Forskningsteamet 
valgte de 13 skanningene som ga det  
mest representative utvalget av bryst- og 
 brystvortestørrelser, og disse ble så 
importert i modelleringsprogramvaren. 6,7 

Den første studien 6 fokuserte på den 
eksisterende PersonalFit™ brysttrakt, med 
en åpningsvinkel på 90º. Dette er vanlig 
for de fleste tilgjengelige brysttrakter. En 
«virtuell» versjon av denne brysttrakten 
ble laget, slik at den kunne plasseres 
på skanningene. Bilder fra siden gjorde 
at teamet kunne måle kontaktpunktene 
mellom brystvevet og åpningens indre 
overflate, og i hvor stor grad brystvorten 
nådde inn i tunnelen. Teamet oppdaget 
følgende:  

• Det øvre kontaktpunktet mot overflaten 
var vanligvis nær brysttraktens ytterkant. 
Denne kontakten kan føre til lokalisert 
sammenklemming av brystvev og 
potensielt redusert melkestrøm.

• I nesten en tredjedel (åtte av 13) av 
skanningene nådde ikke brystvorten 
frem til tunnelen, slik at det ble klinisk 
vanskelig å sentrere brystvorten. 

I tillegg trodde man at vakuum under 
pumping kunne føre til stor deformering  
av bryst- og brystvortevev inni brysttrakten 
i noen tilfeller. Forskerne konkluderte 
med at denne metoden kunne brukes til 
å fastslå hvorvidt brysttrakter med videre 
vinkler enn 90° ville passe bedre på 
lakterende bryster.

I den andre studien 7 sammenlignet teamet 
passformen til brysttrakten med 90° med 
brysttrakter med åpningsvinkler på 105° 
og 120°. Til dette brukte de det samme 
settet med skanninger. 

De fant ut at i gjennomsnitt: 

• nådde brystvorten 3 mm lenger inn  
i tunnelen ved 105°, og 4 mm lenger  
inn ved 120°.

• ved 120° mistet åpningens ytterkant 
ofte kontakt med brystet. Dette kunne 
potensielt redusere brysttraktens 
forsegling.

• 105° brysttrakten opprettholdt kontakt 
mot kanten og tillot varsom kontakt  
mot brystets overflate. 

Forskerne konkluderte med at en 
åpningsvinklel på 105° kan passe  
bedre på det lakterende brystet.

Det neste skrittet var å få mødre til å 
evaluere 105° brysttrakten. For disse 
testene ble brysttraktens form endret fra  
en sirkel til oval som kunne roteres 360°,  
og dermed gi en mer fleksibel plassering.  
I tillegg ble hele pumpesettet forenklet, 
med færre deler å montere, demontere  
og rengjøre. Delene ble også gjort større 
for å forenkle betjeningen. 

Kliniske studier 
Tre forskningsteam, koordinert av Medelas 
Research Associate dr. Danielle Prime, 
vurderte ytelsen til 105° brysttrakten  
i kliniske omgivelser og hjemmemiljø. 

ESP I: Pålitelighet og brukervennlighet  
for PersonalFit™ PLUS pumpesett  
i sykehusmiljø

En studie som sammenlignet PersonalFit™ 
PLUS med et standard pumpesett etter 
fem dagers bruk. Den ble utført med 
25 helsepersonell som observerte syv 
ammende kvinner som gjennomførte 
totalt 51 pumpeøkter ved ulike sykehus. 
Helsepersonellet vurderte pumpesettene, 
og alle data ble analysert av en uavhengig 
statistiker. 8 I tillegg ga mødrene generelle 
tilbakemeldinger om hver pumpeøkt, og 
de ble bedt om å beskrive opplevelsen sin.

ESP II: Pålitelighet og brukervennlighet 
for PersonalFit™ PLUS pumpesett  
i hjemmemiljø

En prospektiv kohortstudie som 
sammenlignet PersonalFit™ PLUS med 
et standard pumpesett. Den ble utført 
med 22 ammende kvinner med tidligere 
pumpeerfaring. De gjennomførte totalt 
308 økter med PersonalFit™ PLUS, og  
307 med standarddesign. Deltakerne 
vurderte pumpesettene etter syv dager, 
og igjen etter 14 dager, og alle data ble 
analysert av en uavhengig statistiker. 9 

BDM: PersonalFit™ PLUS’ påvirkning  
på dynamikken ved fjerning av melk 

En randomisert, kontrollert studie (RCT) 
for å vurdere mengden av utpumpet melk 
(effekt) og tømming av brystet (effektivitet) 
for PersonalFit™ PLUS pumpesett 
sammenlignet med standarddesign. 
Dette ble foretatt med 49 mødre i etablert 
laktasjon, som gjennomførte totalt 196 
brystpumpinger med de to pumpesettene. 
Studien vurderte også komfort via et 
spørreskjema. 10 



Tømming av brystet:  
En ekstra kritisk faktor

Strategier for å optimalisere 
resultatene når man pumper, 
inkludert pumping med maksimalt 
komfortvakuum sammenlignet 
med lavere vakuum, 12 og 
dobbeltpumping  istendenfor 
enkeltpumping av ett og ett bryst. 13 
Det ser ut til at effekten av den 
nye brysttrakten er en ny, kritisk 
faktor som kan brukes til å forbedre 
pumpingen ytterligere.
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Tilbakemeldinger fra helsepersonell rangerer opplevelsen av brukervennlighet (ESP I, n=25). Opplevelsen 
fikk poeng fra 1 til 7, der 7 er høyeste mulige poengsum. Stjernen (*) markerer at resultatene var statistisk 
signifikante (p < 0,05).

Tilbakemeldinger fra mødre rangerer opplevelsen av brukervennlighet (ESP II, n = 22). Opplevelsen fikk 
poeng fra 1 til 7, der 7 er høyeste mulige poengsum. Stjernen (*) markerer at resultatene var statistisk 
signifikante (p < 0,05).
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Resultater 
Mer melk på samme pumpetid

BDM-studien 10 fant at PersonalFit™ PLUS 
oppnådde 11 % mer melk etter 15 minutter 
sammenlignet med standarddesignet. Den 
viste også en 4 % forbedring i tømmingen 
av brystet – dette er betydningsfullt fordi 
et hovedprinsipp for å opprettholde 
melkeproduksjonen er å tømme brystet 
godt. 11 Dette er den første indikasjonen 
på at traktdesignet kan påvirke 
pumperesultatene vesentlig.

Enklere å bruke og rengjøre 

ESP I 8 rangerte brukeropplevelsen 
med å rengjøre PersonalFit™ PLUS 
og standardpumpesettet. Det nye 
pumpesettet fikk vesentlig høyere 
karakter for både rengjøring og generell 
brukervennlighet (p < 0,05). Den fikk  
også en tallmessig høyere poengsum  
for montering og demontering (selv om 
dette ikke var statistisk signifikant). ESP II 9 
utførte en lignende rangering og fant at 

rengjøring også var betydelig enklere  
med PersonalFit™ PLUS. Enklere bruk 
og rengjøring betyr at mødre vil trenge 
mindre hjelp når de pumper på sykehuset 
og hjemme. Disse resultatene betyr også 
at PersonalFit™ PLUS kan gjøre prosessene 
på sykehuset mer strømlinjeformet. 
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Mer behagelig pumping

Mødre som deltok i ESP II, rapporterte 
betydelige forbedringer i komfort og 
passform, og 100 % sa at de opplevde 
minimalt eller ingen trykkmerker på  
huden når de brukte PersonalFit™ PLUS. 9 

Tilbakemeldinger fra den samme gruppen 
bekreftet etter hver pumpeøkt at den 
nye brysttrakten hadde bedre passform 
en standarddesignet. De vurderte også 
at PersonalFit™ PLUS ga betydelig 
bedre brystvortesug og -bevegelse, og 
rapporterte at utpumpingen av melk 
føltes mer naturlig, sammenlignet med 
standardpumpesettet. 9

I tillegg vurderte deltakerne i BDM 105° 
brysttrakten som betydelig mer behagelig 
(p<0,001) og at den hadde en bedre 
passform mot brystet (p < 0,001) enn 90° 
brysttrakten. 10

Det er viktig å merke seg at det integrerte 
overstrømningsvernet i PersonalFit™ PLUS-
kontakten gjør at mødre kan pumpe i en 
mer behagelig, tilbakelent stilling, og når 
de er avslappet, hjelper det dem med å 
pumpe ut mer melk. 14 

Dette er særlig nyttig for mødre som har 
tatt keisersnitt eller hatt en traumatisk 
fødsel, og som kan ha problemer med 
å sitte oppreist. Både helsepersonell 
i sykehusmiljø og mødre hjemme 
rapporterte at det nye pumpesettet kunne 
brukes i en rekke pumpestillinger. 8, 9 

Mødrene meldte også at den ovale 
formen på PersonalFit™ PLUS brysttrakten 
ga dem fleksibilitet til å plassere den 
vertikalt (32 % av mødrene), horisontalt 
(59 %) og skrått (9 %) på brystet, avhengig 
av hvordan det føltes. 9

Ytterligere fordeler
Mindre avhengighet av 
morsmelkerstatning og donormelk

Den økte mengden utpumpet melk 10 som 
PersonalFit™ PLUS gir, indikerer at det vil 
bli mer melk fra egen mor tilgjengelig på 
de sykehusene der den brukes. Dette vil i 
sin tur redusere behovet for å gi spedbarn 
donormelk eller morsmelkerstatning.

Økt sjanse for at spedbarn får 
utelukkende brystmelk

Den økte virkningsgraden og effekten 10  

til PersonalFit™ PLUS, kombinert med  
forbedringene i pumpesettets bruker-
vennlighet og rengjøring, 8,9 betyr at  
helsepersonell lettere kan støtte mødrene 
med brystmelk som er pumpet ut i nyfødt 
intensiv avdeling og barselavdelingen,  
og hjemme. 

Og når PersonalFit™ PLUS brukes 
sammen med Symphony® brystpumpe, 
hjelper den alle pumpende mødre med å 
igangsette, bygge opp og opprettholde en 
tilstrekkelig 15 melkeforsyning for fremtiden, 
slik at spedbarna deres kan få fordelene 
ved å få utelukkende brystmelk lenger.

BDM-resultater for komfort

Pumpingen var  
svært behagelig:

5 = helt enig
1 = helt uenig

Tilbakemeldinger fra mødre rangerer komfort under pumping (BDM, n=49). Komfort fikk poeng fra 1 til 5 
(1 = helt uenig; 5 = helt enig). Resultatene var statistisk signifikante (p < 0,001). 
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Se hva PersonalFit™ PLUS kan gjøre for din neste generasjon. Gå til www.medela.no/pfp eller kontakt din Medela-representant

ESP II-resultater
Poeng (karakter 1–4) 

0 1,0 2,0 3,0 4,0

Tilbakemeldinger fra mødre rangerer pumpeopplevelsen fra ESP II. Pumpeøktene fikk poeng fra 1 til 4  
(1 = uenig; 4 = enig). Stjernen (*) markerer at resultatene var statistisk signifikante (p < 0,05).

Utpumpingen av melk føles naturlig 2,8

Utpumpingen av melk føles naturlig 3,3*
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