
Εύρος κενού (περίπου) –35mmHg έως –250mmHg

200g χωρίς μπαταρίες 220g χωρίς μπαταρίες

Έως 90 λεπτά Έως 90 λεπτά

–35mmHg έως –250mmHg

Swing Flex™ Swing Maxi Flex™

medelaMe

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για τη σίτιση με μητρικό γάλα, καθώς και για τα 
θήλαστρα της Medela και για άλλα προϊόντα, στις διευθύνσεις: www.medela.com/�ex και www.klinikum.gr

Λειτουργία με μπαταρίες
(δεν περιέχονται)

Μέγεθος

Βάρος

12x13x5,7cm 12x13x5,7cm



Η κλίση 105° χαρίζει
βελτιωμένη εφαρμογή,
για καλύτερη
ροή του γάλακτος.

Προστασία από υπερχείλιση
(κλειστό σύστημα) για να μπορείτε να

χρησιμοποιείτε το θήλαστρο σε μια
άνετη θέση που σας βολεύει.

Τέσσερα διαθέσιμα
μεγέθη σωλήνα χοάνης.

Ο οδηγός μας για
την επιλογή του κατάλληλου

μεγέθους χοάνης θα σας
βοηθήσει να βρείτε το

κατάλληλο μέγεθος για εσάς.

Οβάλ σχήμα
με δυνατότητα
περιστροφής κατά 360°.

Απαλή, μαλακή,
εύκαμπτη στεφάνη.

Θήλαστρα Medela με τεχνολογία Flex™
Μια νέα, μοναδική εμπειρία άντλησης μητρικού γάλακτος,
ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας

Περισσότερο γάλα
και μεγαλύτερη άνεση,
όπως αποδείχθηκε
σε δοκιμές με μητέρες

Οι ερευνητές μας μελέτησαν τη χοάνη PersonalFit Flex™  σε 
τέσσερις κλινικές δοκιμές με θηλάζουσες μητέρες. Σε πάνω από 
1.000 αντλήσεις, αποδείχθηκε ότι παρείχε μεγαλύτερη άνεση και 
αποτελεσματικότητα. Όπως κάθε προϊόν Medela, οι χοάνες Flex™ 
είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να διευκολύνουν τον θηλασμό, 
για να μπορείτε να δίνετε στο μωρό σας μητρικό γάλα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το μητρικό γάλα είναι μοναδικό. Είναι η καλύτερη επιλογή για το μωρό σας. H Medela συνεργάζεται με ερευνητές 
ειδικούς στο μητρικό γάλα εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Είμαστε στο πλευρό κάθε θηλάζουσας μητέρας για να της 
παρέχουμε τις γνώσεις, την εμπειρογνωσία και τη μοναδική σειρά προϊόντων μας, μεταξύ άλλων τα θήλαστρα 
ελβετικής καταγωγής, την επιλογή που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες υγείας σε όλον τον κόσμο. 

Κάθε μητέρα είναι διαφορετική, τόσο όσον αφορά το μέγεθος του στήθους και των θηλών όσο και 
όσον αφορά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας της. Τα νέα θήλαστρα με τεχνολογία Flex™ είναι τα 
πρώτα θήλαστρα που είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζονται στο σχήμα τους στήθους σας 
για πιο αποτελεσματική, άνετη άντληση.

Η νέα χοάνη PersonalFit Flex™ αναπτύχθηκε με τη βοήθεια μιας ομάδας αποτελούμενης από ερευνητές 
επιστήμονες και θηλάζουσες μητέρες. Είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα 
του στήθους σας και διεγείρει τη ροή του γάλακτος συμβάλλοντας στην αποτροπή της συμπίεσης των 
γαλακτοφόρων πόρων. Έτσι, διευκολύνει κάθε μητέρα να βρει τη θέση άντλησης που τη βολεύει καλύτερα. 
Αποτέλεσμα: πιο άνετη, πιο αποτελεσματική άντληση, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Τεχνολογία 2-Phase Expression ®
Κατά τον θηλασμό, το μωρό σας αρχικά αναρροφά με γρήγορο ρυθμό μέχρι 
να ξεκινήσει η ροή γάλακτος και κατόπιν μειώνει τον ρυθμό καθώς πίνει. Η 
τεχνολογία 2-Phase Expression® της Medela μιμείται αυτούς τους 
ενστικτώδεις ρυθμούς του μωρού σας, για μια πιο φυσική και άνετη εμπειρία.

Διπλή άντληση  
Έρευνες έχουν δείξει ότι με τον μοναδικό συνδυασμό της διπλής άντλησης 
με την τεχνολογία 2-Phase Expression® της Medela αντλείται περισσότερο 
γάλα, με υψηλότερη θρεπτική αξία, σε λιγότερο χρόνο απ’ό,τι με τη 
διαδοχική άντληση των μαστών.


