
Symphony – den effektive og  
pålitelige brystpumpen

I Effektiv: mer melk på kortere tid

I Støtter: igangsetting, oppbygging  

og vedlikehold av tilstrekkelig  

melkeproduksjon

I Behagelig: høy grad av komfort  

og kundetilfredshet 

I Pålitelig: forskningsbasert for  

å kunne støtte amming med den  

nyeste evidensbaserte kunnskapen



Lidenskapelig opptatt av brystmelk
Amming er helt klart den mest naturlige måten å gi spedbarn i vekst og utvikling de fordelene som brystmelk tilbyr. 
Som en ledende partner i sykehussektoren, engasjerer vi oss for brystmelk og støtter amming med innovative  
og forskningsbaserte produkter. Vårt mål er det samme som ditt: sunne og fornøyde mødre og spedbarn.

Symphony – den særegne og forskningsbaserte 
brystpumpen
 
Symphony er en ledende brystpumpe som er møtt med en høy grad kundetilfredshet. Det store antallet fornøyde 
mødre og helsepersonale er bevis på dens pålitelighet og kvalitet.

Denne særegne brystpumpen som drives med forskningsbaserte pumpeprogrammer, er ofte utgangpunktet  
for ammeprosessen på sykehuset. Et mål med å bruke en sykehusklassifisert brystpumpe er å maksimere  
melkeproduksjonen slik at spedbarnet kan dra nytte av et kosthold bestående kun av brystmelk. Et annet  
mål er å sikre at moren oppnår tilstrekkelig melkeforsyning til å kunne dekke spedbarnets ernæringsbehov  
når de reiser hjem og går over til fullamming. Symphony brystpumpe med sine tekniske funksjoner, tilbehør  
og forskningsgrunnlag er en utmerket partner for å støtte de individuelle behovene til både mor og barn  
på veien til full melkeproduksjon. Den er utviklet for å:

I  hjelpe mødre til både for tidlig fødte barn og barn født ved termin med å igangsette, bygge opp og opprettholde 
tilstrekkelig melkeproduksjon

I  lindre symptomer på brystspreng ved å pumpe ut melk
I støtte tilhelingsprosessen ved mastitt ved å fjerne melk fra det påvirkede brystet
I  lindre ømme og sprukne brystvorter, og trekke ut flate eller innsunkne brystvorter

Etterligner naturen for å optimere melke-
produksjonen: OPPR.HOLD-programmet 
med 2-Phase Expression-teknologi

Med sin forskningsbaserte 2-Phase 
Expression-teknologi etterligner Symphony 

spedbarnets naturlige sugemønster ved etablert amming, 
for å optimalisere melkeproduksjonen og hjelpe alle 
mødre å sette i gang og opprettholde laktasjon 3–7.
I Symphony begynner denne teknologien med en 
stimuleringsfase med en høyere frekvens på 120  
sykluser per minutt, for å sette i gang melkeutdrivingen. 
Når melken begynner å strømme, kan moren bytte  
til utpumpingsfasen, som bruker en frekvens på om  
lag 60 sykluser per minutt, for å pumpe ut melk effektivt 
og komfortabelt 5. 

Støtte gjennom de aller første lakta-
sjonsdagene: START-programmet  
med Medelas igangsettingsteknologi

START-programmet etterligner det  
uregelmessige og raskere suge- og 

pausemønsteret som brukes av et spedbarn født  
ved termin i de første dagene med amming, og  
hjelper pumpeavhengige mødre med å få i gang  
melkeproduksjonen 1, 2.
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Symphony PLUS –  
et forskningsbasert  
pumpeprogramkort

Symphony PLUS programkort inneholder to forskjellige 
pumpeprogrammer for Symphony brystpumpe.  
Disse forskningsbaserte programmene er utviklet  
spesielt for å gi støtte til mødre under ammeprosessen: 
for å igangsette, bygge opp og opprettholde tilstrekkelig 
melkeproduksjon 1–7.

FASE
Utpumpingsteknologi

Den originale fra Medela

Melkeutdriving 

Stimuleringsfase Utpumpingsfase
Ingen melkestrøm
Raskt pumpemønster (>100 sykluser per 
minutt) for å stimulere melkestrømmen.

Melkestrøm
Langsommere og kraftigere pumpemønster 
(~60 sykluser per minutt) for å pumpe ut melk 

Forskningsbasert: etterligner barnets sugemønster 
for å optimere melkeproduksjonen



Effektivitet og volum

Forskning har vist at mødre som brukte START- 
programmet etterfulgt av OPPR.HOLD-programmet, 
oppnådde signifikant høyere daglig melkeproduksjon  
de to første ukene, og at mødre som var avhengige av 
pumping, klarte å pumpe nok melk til å opprettholde et 
kosthold bestående av kun morsmelk til sine spedbarn 1,2.

Kombinasjonen av dobbeltpumping og Medelas 2-Phase 
Expression teknologi gir mødre følgende fordeler:
I  Tidsbesparende – mer melk levert på kortere tid 3, 7

I  Opprettholder melkeforsyningen når en mor ikke  
kan amme direkte 3,8

I  Melk med høyere energiinnhold – spesielt gunstig  
for spedbarn født før termin 7

I  Komfort og effektivitet 5 

Komfort

Symphony brystpumpe er dokumentert å være  
komfortabel for mødre og karakteriseres ved 4,5: 
I  Enkel håndtering som kun krever innstilling av  

vakuumnivået. Frekvensen avhenger av vakuumnivået 
og er optimalisert for effektivitet og komfort 4-6.

I  En spesielt skånsom og komfortabel overgang  
mellom stimulerings- og utpumpingsfasen takket  
være en gradvis økning i vakuumnivå 5.

I  En patentert sugekurve som er spesielt skånsom  
for sensitivt brystvev og gjør Symphony ideell for 
regelmessig pumping av brystmelk i et lengre tidsrom.

I Behagelig stillegående drift.

Hygiene

Symphony er en hygienisk flerbruks brystpumpe. 
Symphonys system for overstrømningsbeskyttelse  
og pumpeinnstillinger hindrer at utpumpet melk strømmer 
inn i pumpen, og forbedrer dermed hygienen og gjør den 
enkel å bruke. 

Pumpesett og flasker

Medela tilbyr et komplett og omfattende utvalg amme-
produkter til både engangs- og flergangsbruk, som 
hjelper sykehus å imøtekomme sine behov og policyer.
I  For sykehus som har prosedyrer for sterilisering  

og desinfisering, kan Medelas gjenbrukbare  
produkter autoklaveres og brukes av flere mødre.

I  Medelas produkter for engangsbruk kan fås som 
Ready-to-Use eller EO-sterile. De er beregnet for 
engangs- eller ettdøgnsbruk på sykehus og trenger 
ikke å rengjøres før første bruk.

Medelas tåteflasker, brysttrakter og alle andre  
Medela-produkter som kommer i kontakt med  
brystmelk er laget av materialer egnet for matkontakt,  
og er BPA-frie.

Kan oppgraderes

Symphony brystpumpe tilbyr en unik oppgradering-
funksjon, som gjør tilpasning til nye forskningsresultater 
mulig ved bare å bytte ut kortet.
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Fordeler med Symphony brystpumpe



Med forbehold om endringer. Denne publikasjonen er ikke ment for distribusjon i USA. Les mer på www.medela.no, eller kontakt din lokale Medela-representant.

Tekniske data og bestillingsinformasjon

Symphony brystpumpe Symphony standard utgave Symphony batteridrevet utgave

Art. nr. Variabel* Variabel*

Innhold Symphony brystpumpe, 
Symphony PLUS programkort,
ledning, flaskeholder, bruksanvisning

Symphony brystpumpe med batteri,
Symphony PLUS programkort,
ledning, flaskeholder, bruksanvisning

Batteri – Innebygget (blysyre)

Dimensjoner (L x B x H) 215 x 155 x 245 mm 215 x 155 x 245 mm

Vekt 2,9 kg 3,5 kg

Strømforsyning 100–240 V ~
50/60 Hz

100–240 V ~
50/60 Hz

Garanti 3 år 3 år

Pumpeprogram Programbeskrivelse Vakuumnivå og sykluser

START-programmet Igangsettingsteknologi for å hjelpe med å få i 
gang melkeproduksjonen hos mødre som er 
avhengige av brystpumpe

Stimuleringsfase 1:   
–70 til –200 mmHg / 120 cpm
Stimuleringsfase 2:   
–70 til –200 mmHg / 90 cpm
Utpumpingsfase:   
–100 til –250 mmHg / 34–54 cpm

OPPR.HOLD-programmet 2-Phase Expression-teknologi for å hjelpe 
mødre å sette i gang og opprettholde melke-
produksjonen

Stimuleringsfase:  
–50 til –200 mmHg / 120 cpm
Utpumpingsfase:  
–50 til –250 mmHg / 54–78 cpm

Valgfritt tilbehør

600.0832 Flyttbart stativ

810.0552 Flaskeholder

600.7073 Koffert

600.0816 Programkortbeskytter

928.1017 Strømledning til bil for Symphony

Variabel * Pumpelogg for mødre med for tidlig fødte spedbarn

* avhengig av språk, spenning og/eller støpsel
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