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SAMPLE – Not for clinical use

English

I Fungerer godt for mødre til spedbarn
født før eller ved termin
I Støtte gjennom de aller første
laktasjonsdagene: Medelas
igangsettingsteknologi
I Optimalisere melkeproduksjonen
når amming er etablert
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Symphony PLUS program card
for use with the Symphony breastpump

Symphony PLUS – utviklet for å etterligne det naturlige
sugemønsteret til et spedbarn født ved termin
Symphony PLUS programkort inneholder to
forskjellige program for Symphony brystpumpe.
Disse forskningsbaserte programmene ble utviklet
spesielt for å gi støtte til mødre under ammeprosessen: for å sette i gang, øke og opprettholde
melkeproduksjonen1 – 7.
Mødre opplever de samme ammeprosessene, enten
de føder ved eller før termin8 – 10. Differensiering av
sekresjon (laktogenese 1) beskriver utviklingen av
brystets kjertelvev, der melkeproduserende celler
skapes (primært under svangerskapet 11). Aktiveringen
av sekresjon (laktogenese 2 eller det at melken ’kommer’) representerer deres aktivering eller ’igangsetting’
og initiering av melkeproduksjonen (vanligvis i løpet
av 72 timer etter fødselen12, 13). Ammeprosessen kan
derfor beskrives som en helhetlig utvikling av fire faser:
utvikling av brystvevet (utviklingsfasen), igangsetting
av melkeproduksjonen (initieringsfasen), stimulering
av melkeproduksjonen (økningsfasen), opprettholdelse
av melkeproduksjonen (opprettholdelsesfasen).
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den grunn mer uregelmessig, med vekslende suge- og
hvileperioder. Etterhvert som melkeproduksjonen tiltar,
vil spedbarnet begynne å stimulere melkestrømmen med
raskere suging, for såEnglish
å veksle til en saktere næringsgivende suging når melken begynner å strømme 21, 22.

Spedbarnets dieatferd utvikler seg i takt med at morens
melkeproduksjon går gjennom denne helhetlige utviklingen 14 – 19. Det er lite melk tilgjengelig for spedbarnet i
denne innledende perioden etter fødselen 20. Spedbarnets sugeatferd i de første dagene etter fødselen er av
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Differensiering
av sekresjon (LI)
Utvikling

393 ml 226–745 ml

580 ml 306–1010 ml

563 ml 354–929 ml

558 ml 360–888 ml

610 ml 421–1008 ml

657 ml 442–1223 ml

606 ml 485–872 ml

682 ml 395–1283 ml

654 ml 410–1001 ml

Ingen data

Ingen data

668 ml 423–1024 ml

Fødsel

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 dager

Aktivering av sekresjon
(LII)
Igangsetting
Gjennomsnittlig daglig Området av daglig
melkeproduksjon1
inntak av melk14
(Meier et al., 2012)
(Neville et al., 1988)

Første måned

Etablert
laktasjon
Stimulering

Oppretthold
Området av daglig inntak av melk ved én
måned19. Dette inntaket forblir uendret fra
1–6 måneder15. (Kent et al., 2006; 2013)
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185 ml 12–379 ml

1

0–155 ml
56 ml

Graviditet

798 ml 478–1356 ml

Ammeprosessen

®
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Støtte gjennom de aller første laktasjonsdagene: START-programmet
med Medelas igangsettingsteknologi

Etterligner naturen for å optimalisere
melkeproduksjonen: OPPR.HOLDprogrammet med 2-Phase Expression-teknologi

SAMPLE – Not for clinical use

INITIATION

English

Dette programmet er beregnet for bruk de aller første
dagene etter fødselen før aktiveringen av sekresjon,
for å hjelpe mødre som er avhengige av brystpumpe
for å få i gang melkeproduksjonen 1, 2.

Dette programmet er utviklet for å optimalisere
melkeproduksjonen etter at aktivering av sekresjon
har skjedd, for å gi samtlige mødre muligheten til å
utvikle og opprettholde laktasjonen 3 – 7.

START-programmet
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START-programmet etterligner det
Symphony PLUS program card
for use with the Symphony breastpump
uregelmessige og raskere sugeOPPR.HOLD-programmet tar utgangsog hvilemønsteret til et spedbarn født ved termin
punkt i 2-fase-sugemønsteret til et spedbarn født ved
i løpet av de aller første laktasjonsdagene.
termin og ved etablert amming.
TECHNOLOGY

I	Inneholder Medelas igangsettingsteknologi med en

OPPR.HOLD-programmet

blanding av stimuleringsfaser, en utpumpingsfase
og en pausefase.
I	Har en fast varighet på 15 minutter.
I	Er beregnet for bruk av mødre som er avhengige
av en pumpe til aktivering av sekresjon inntrer
(til moren tar ut tilsammen minst 20 ml i hver av de
siste tre pumpeøktene, ELLER i maksimalt 5 dager).

I	Inneholder Medelas 2-Phase Expression-teknologi der

Fordeler ved produktet
Symphony brystpumpe, med sine forskningsbaserte
programmer, har blitt utviklet spesielt for å gi støtte
til mødre under ammeprosessen: for å sette i
gang, øke og opprettholde melkeproduksjonen 1 – 7.

Studier har vist at

Symphony PLUS programkort er standard programvare som leveres sammen med Symphony brystpumpe.

en stimuleringsfase med en høyere frekvens på 120
sykluser per minutt for å stimulere melkestrømmen,
etterfølges av en saktere utpumpingsfase bestående
av ca. 60 sykluser per minutt for å ta ut melken.
I	Kan brukes av alle mødre for å bygge opp og opprettholde melkeproduksjonen 1 – 7.

I	Symphony PLUS programkort er effektivt for mødre

til spedbarn født før og ved termin 1 – 7.
I	Det gir mødre støtte slik at de kan få i gang, øke

og opprettholde en tilstrekkelig melkeproduksjon 1 – 7.
I	Det hjelper mødre med å pumpe ut nok melk 1 til

å støtte et kosthold bestående kun av brystmelk
til sine spedbarn.
I	Mødre som brukte START-programmet etterfulgt

Dette kortet kan fås separat, og tilbyr dermed en
unik oppgraderingfunksjonalitet som gjør tilpasning
til nye forskningsresultater mulig bare ved å bytte
ut kortet.

av OPPR.HOLD-programmet, oppnådde signifikant
høyere daglig melkeproduksjon de to første ukene 1.
I	START-programmet etterfulgt av OPPR.HOLD-pro-

grammet er dessuten mer effektivt sammenlignet
med bruken av OPPR.HOLD-programmet alene 1.
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Bestillingsinformasjon
Symphony PLUS programkort leveres sammen med Symphony brystpumpe. Tilleggsspråk eller alternative språk kan bestilles med
følgende referanse

