
Συστήματα άντλησης 
νέας γενιάς για 
θηλάζουσες μητέρες

Για μαίες και 
συμβούλους 
θηλασμού

Σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS 
για το θήλαστρο Symphony®
Περισσότερο γάλα. Μεγαλύτερη άνεση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.



Το PersonalFit™ PLUS για το θήλαστρο Symphony® είναι ένα 
νέο καινοτόμο σετ άντλησης, που μπορεί να συμβάλει στην 
υποστήριξη της μητέρας κατά την άντληση γάλακτος:

παρέχοντας μεγαλύτερη άνεση1, 2 και αποτελεσματικότητα1 
κατά την εξαγωγή του γάλακτος 

διαθέτοντας απλό σχεδιασμό που επιτρέπει στη μητέρα να 
μάθει γρήγορα τον τρόπο χρήσης και καθαρισμού3

παρέχοντας στη μητέρα τη δυνατότητα άντλησης σε άνετη 
θέση, χάρη στο σύστημα προστασίας από υπερχείλιση

βελτιώνοντας τις πιθανότητες αποκλειστικής σίτισης του 
βρέφους με μητρικό γάλα

«Την πρώτη φορά 
που δοκίμασα την 

οβάλ χοάνη, 
σκέφτηκα: 

“Απίστευτο! 
Εφαρμόζει τέλεια!”.»

Jeannine, μητέρα δύο 
παιδιών από την Ελβετία

Σετ άντλησης πολλαπλών 
χρήσεων για 
ενοικιαζόμενο θήλαστρο
Για επαναλαμβανόμενη 
χρήση στο σπίτι.

Νοσοκομειακά σετ άντλησης 
μίας χρήσης 
Διατίθενται αποστειρωμένα ή έτοιμα 
προς χρήση. Και οι δύο τύποι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
απευθείας από τη συσκευασία.

Νοσοκομειακό σετ άντλησης 
πολλαπλών χρήσεων 

Προϊόν πολλαπλών χρηστών, 
κατάλληλο για επανεπεξεργασία.

Οβάλ χοάνη με 
δυνατότητα 

περιστροφής, που 
διευκολύνει την 

προσαρμογή στο 
σχήμα του  στήθους 

κάθε  μητέρας.

Η κλίση 105° επιτρέπει τη 
βέλτιστη εφαρμογή στη 
θηλή, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τη συμπίεση 
του μαστικού ιστού.4 

Το ενσωματωμένο 
σύστημα προστασίας 

από υπερχείλιση 
επιτρέπει στη μητέρα 

να βρει τη θέση που 
τη βολεύει για μια 

άνετη εμπειρία 
άντλησης.

Τα διάφορα 
διαθέσιμα μεγέθη 
σωλήνα 
εξασφαλίζουν τη 
βέλτιστη εφαρμογή 
της χοάνης.

Συνδετικό με 
αρθρωτό τμήμα για 
εύκολη 
συναρμολόγηση.

PersonalFit™ PLUS: Το νέο 
πρότυπο σχεδιασμού στα 
σετ άντλησης
Σχεδιασμένο από επιστήμονες, δοκιμασμένο 
από μητέρες, αποδεδειγμένο στην κλινική 
πρακτική1–3

Τα σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS 
διατίθενται μαζί με 

φιάλη συλλογής 
μητρικού γάλακτος 

πολλαπλών χρήσεων.



Ανακαλύψτε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το PersonalFit™ PLUS στη νέα γενιά! Επισκεφτείτε το medela.com/pfp ή 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Medela της περιοχής σας.

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Ελβετία, www.medela.com

Το PersonalFit™ PLUS προορίζεται για χρήση με το 
θήλαστρο Symphony®. Όταν χρησιμοποιούνται 
συνδυαστικά, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
που βελτιστοποιεί την άντληση μητρικού γάλακτος, 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος τη 
στιγμή που χρειάζεται περισσότερο.

Βιβλιογραφικές αναφορές
1 Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018, Rotterdam, 
Netherlands; 2018. 2 Κλινική μελέτη, PersonalFit™ PLUS σε σύγκριση με PersonalFit™ σε οικιακό περιβάλλον, Δεδομένα στον φάκελο [data on file] (NCT02492139.) 2016. 3 Κλινική μελέτη, PersonalFit™ PLUS σε σύγκριση με 
PersonalFit™ σε νοσοκομειακό περιβάλλον, Δεδομένα στον φάκελο [data on file] (NCT02496429). 2015. 4 Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 
18th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference.Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.
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Νέας γενιάς άντληση 
μητρικού γάλακτος 
για ΜΕΝΝ και  
μαιευτικές κλινικές

Σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS 
για το θήλαστρο Symphony®
Περισσότερο γάλα. Μεγαλύτερη άνεση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Για νοσηλευτικό 
προσωπικό 
ΜΕΝΝ και 
μαιευτικών 
κλινικών



PersonalFit™ PLUS: Το νέο 
πρότυπο σχεδιασμού στα
σετ άντλησης
Σχεδιασμένο από επιστήμονες, δοκιμασμένο 
από μητέρες, αποδεδειγμένο στην κλινική 
πρακτική1–3

Τα διάφορα 
διαθέσιμα μεγέθη 
σωλήνα 
εξασφαλίζουν τη 
βέλτιστη 
εφαρμογή της 
χοάνης.

Οβάλ χοάνη με 
δυνατότητα 

περιστροφής, που 
διευκολύνει την 

προσαρμογή στο 
σχήμα του στήθους 

κάθε μητέρας.  

Η κλίση 105° επιτρέπει τη 
βέλτιστη εφαρμογή στη 
θηλή, ελαχιστοποιώντας 
παράλληλα τη συμπίεση 
του μαστικού ιστού.4

Το ενσωματωμένο 
σύστημα προστασίας 

από υπερχείλιση 
επιτρέπει στη μητέρα 

να βρει τη θέση που τη 
βολεύει για μια άνετη 

εμπειρία άντλησης.

Τα σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS 

είναι συμβατά με τις 
φιάλες συλλογής 

μητρικού γάλακτος 
της Medela: απλά 

βιδώστε το 
κατάλληλο μέγεθος.

Νοσοκομειακά σετ άντλησης μίας χρήσης
Διατίθενται αποστειρωμένα ή έτοιμα προς 
χρήση. Και οι δύο τύποι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν απευθείας από τη 
συσκευασία.

Νοσοκομειακό σετ άντλησης 
πολλαπλών χρήσεων
Προϊόν πολλαπλών χρηστών, 
κατάλληλο για επανεπεξεργασία.

Συνδετικό με 
αρθρωτό τμήμα 
για εύκολη 
συναρμολόγηση.

Το νοσηλευτικό 
προσωπικό χρειάζεται να 

αφιερώνει λιγότερο 
χρόνο για να δείχνει στις 

μητέρες πώς να 
χρησιμοποιούν το σετ 

άντλησης, 
ελευθερώνοντας έτσι 

πολύτιμο χρόνο για άλλα 
καθήκοντα

Το PersonalFit™ PLUS για το θήλαστρο Symphony® 
είναι ένα νέο καινοτόμο σετ άντλησης, που μπορεί 
να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της άντλησης 
μητρικού γάλακτος στο νοσοκομείο ή την κλινική:

παρέχοντας μεγαλύτερη άνεση1, 2 και αποτελεσματικότητα1 
κατά την εξαγωγή του γάλακτος

βελτιώνοντας τις πιθανότητες αποκλειστικής σίτισης των 
ευάλωτων νεογνών με μητρικό γάλα
εξασφαλίζοντας τον περαιτέρω εξορθολογισμό και την 
απλοποίηση των διαδικασιών, χάρη στον σχεδιασμό του 
που παρέχει ευκολία στη χρήση και τον καθαρισμό3

αυξάνοντας τον όγκο γάλακτος,2 γεγονός που μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης του νοσοκομείου ή της 
κλινικής από τράπεζες μητρικού γάλακτος ή 
παρασκευάσματα βρεφικού γάλακτος



Ανακαλύψτε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το PersonalFit™ PLUS στη νέα γενιά! Επισκεφτείτε το medela.com/pfp ή 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Medela της περιοχής σας.

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Ελβετία, www.medela.com

Το PersonalFit™ PLUS προορίζεται για χρήση με το 
θήλαστρο Symphony®. Όταν χρησιμοποιούνται 
συνδυαστικά, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
που βελτιστοποιεί την άντληση μητρικού γάλακτος, 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος τη 
στιγμή που χρειάζεται περισσότερο.

Βιβλιογραφικές αναφορές
1 Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018, Rotterdam, 
Netherlands; 2018. 2 Κλινική μελέτη, PersonalFit™ PLUS σε σύγκριση με PersonalFit™ σε οικιακό περιβάλλον, Δεδομένα στον φάκελο [data on file] (NCT02492139.) 2016. 3 Κλινική μελέτη, PersonalFit™ PLUS σε σύγκριση με 
PersonalFit™ σε νοσοκομειακό περιβάλλον, Δεδομένα στον φάκελο [data on file] (NCT02496429). 2015. 4 Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 
18th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.
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Προηγμένη φροντίδα στήθους 
για θηλάζουσες μητέρες
ΝΕΑ Purelan™ κρέμα λανολίνης

Γρήγορη ανακούφιση για πληγωμένες θηλές και ξηρό δέρμα
ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΤΙΣ ΘΗΛΕΣ ΝΑ ΜΠΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΑΣ



Πληγωμένες θηλές ή θηλές που 
πονούν
Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν πόνο ή ευαισθησία 
στις θηλές κατά τον θηλασμό – αυτός είναι ένας από 
τους πιο συχνούς λόγους διακοπής του θηλασμού που 
αναφέρουν οι μητέρες.1-3 Παρότι ο πόνος στις θηλές 
συχνά προκαλείται από τη λανθασμένη τοποθέτηση 
και την εσφαλμένη προσκόλληση του βρέφους, 
μπορεί επίσης να προκληθεί και από άλλα αίτια, 
όπως η ξηρότητα και τα σκασίματα στις θηλές.4-5 

Η λανολίνη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για 
την αντιμετώπιση του ξηρού και ταλαιπωρημένου 
δέρματος. Οι μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητές 
της είναι καλά τεκμηριωμένες.6-7 Έρευνες δείχνουν 
ότι η υψηλής καθαρότητας λανολίνη μπορεί να 
συμβάλει στη μείωση του πόνου των θηλών και 
την επούλωση στις θηλάζουσες μητέρες.8,9 

Σας παρουσιάζουμε την Purelan™
Η Purelan™ είναι μια 100% φυσική κρέμα λανολίνης 
ιατρικής ποιότητας, με ένα μόνο συστατικό, σχεδιασμένη 
να προσφέρει ανακούφιση για πληγωμένες θηλές και 
ξηρό δέρμα. 

Η Purelan™ είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής 
για τις θηλάζουσες μητέρες και τα βρέφη – χωρίς να 
χρειάζεται αφαίρεση πριν από τον θηλασμό. Είναι 
δερματολογικά ελεγμένη, υποαλλεργική και κατάλληλη 
για ευαίσθητες επιδερμίδες.

2) Η Purelan™ απορροφάται σε 
βάθος από το δέρμα και συγκρατεί 
το νερό, μιμούμενη το φυσικό 
σμήγμα του δέρματος για την 
επαναφορά της ισορροπίας των 
επιπέδων υγρασίας

1) Η Purelan™ συμβάλλει στην ενίσχυση των φυσικών 
φραγμών του δέρματος ενάντια στην απώλεια υγρασίας

Purelan™: διπλός τρόπος δράσης
Η Purelan™ καταπραΰνει την ξηρότητα και τον 
ερεθισμό του δέρματος παρέχοντας διπλή 
δράση: προστατεύει τις εξωτερικές στιβάδες της 
επιδερμίδας και, παράλληλα, συμβάλλει στην 
επαναφορά της ισορροπίας των επιπέδων υγρασίας 
του δέρματος. 

Από τη μια πλευρά, οι ιξώδεις ιδιότητες της Purelan™ 
συμβάλλουν στη δημιουργία ενός προστατευτικού 
φραγμού στην επιφάνεια του δέρματος, ενισχύοντας 
τη φυσική του άμυνα ενάντια στους εξωτερικούς 
παράγοντες καταπόνησης και μειώνοντας τη 
διεπιδερμική απώλεια νερού.

Από την άλλη πλευρά, η φυσική χημική σύσταση της 
Purelan™, με σύνθετους εστέρες, λιπίδια, στερόλες 
και ελεύθερες αλκοόλες λανολίνης που μιμούνται τη 
χημεία του δέρματος, απορροφάται στην κεράτινη 
στιβάδα και δρα ενυδατικά.

Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή ικανότητα 
απορρόφησης νερού (πάνω από 210%), η Purelan™ 
μπορεί να συγκρατήσει ποσότητα νερού πάνω 
από δύο φορές μεγαλύτερη του βάρους της, 
συμβάλλοντας φυσικά στην ενυδάτωση του 
δέρματος.



100% φυσική κρέμα λανολίνης, με ένα μόνο συστατικό 

Υψηλής καθαρότητας λανολίνη ιατρικής ποιότητας 

Υπερβαίνει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και της 
Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (βλ. παρακάτω)

Η Purelan™ με μια ματιά 
Η πιο προηγμένη σύνθεση λανολίνης που έχουμε δημιουργήσει 
ποτέ – προσφέρει γρήγορη ανακούφιση για πληγωμένες θηλές 
και ξηρό δέρμα.

Συνιστώμενες 
παράμετροι 
ασφαλείας 

Ευρωπαϊκή 
Φαρμακοποιία 

(EP) 

Φαρμακοποιία 
των ΗΠΑ (USP) 

Ικανότητα 
απορρόφησης νερού – 

WAC (%)
≥ 200% Δεν έχει ελεγχθεί 

Συνολικά υπολείμματα 
παρασιτοκτόνων (ppm) ≤ 1ppm ≤ 40ppm

Ελεύθερη αλκοόλη 
λανολίνης (%) ≤ 3% ≤ 6%

ΝΕΑ Purelan™ 
Κύριο 

ανταγωνιστικό 
προϊόν 

 
Υπερβαίνει τα πρότυπα 

EP (≥ 210%)
Δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα 

Υπερβαίνει τα πρότυπα 
EP και USP (≤ 0,5ppm) (≤ 1ppm)

Υπερβαίνει τα 
πρότυπα EP και USP 
(≤ 3%) – διατηρούμε 

το συγκεκριμένο 
επίπεδο για λόγους 

αποτελεσματικότητας της 
WAC 

Υπερβαίνει τα 
πρότυπα EP και USP 
(≤1,5%) – ωστόσο, 
το συγκεκριμένο 

επίπεδο δεν επαρκεί 
για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας 

της WAC 

Η νέα σύνθεση της 
Purelan™ είναι απαλή 
και εύκολη στην 
εφαρμογή
 

Ασφαλής για τη μητέρα και το βρέφος – δεν χρειάζεται αφαίρεση 
πριν από τον θηλασμό   
Δερματολογικά ελεγμένη, υποαλλεργική και κατάλληλη για ευαίσθητες 
επιδερμίδες, η Purelan™ δεν περιέχει πρόσθετα, συντηρητικά και 
αρώματα. Καθαρίζεται με μοριακή απόσταξη για την απομάκρυνση 
των ακαθαρσιών και των παρασιτοκτόνων (σε επίπεδο κάτω από 
0,5ppm), υπερβαίνοντας τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου. 

Γρήγορη ανακούφιση 
Η πλούσια υφή της Purelan™ καταπραΰνει τον πόνο στις θηλές, 
προστατεύει το δέρμα και το ενυδατώνει από το εσωτερικό.



Ασφαλής – δεν χρειάζεται 
αφαίρεση πριν από τον 
θηλασμό

Φυσική – η σύνθεση με ένα μόνο 
συστατικό, τη λανολίνη, προσφέρει 
ενυδάτωση και προστασία

Αποτελεσματική – η υψηλής 
καθαρότητας λανολίνη ιατρικής 
ποιότητας καταπραΰνει τις 
πληγωμένες θηλές

Προμήθεια με ηθικό τρόπο – 
ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, προμήθεια πρώτων 
υλών από αγροκτήματα που 
δεν εφαρμόζουν την πρακτική 
«mulesing» (εκδορά) στα ζώα 

Ιδανική για σκασμένα χείλη 
και ξηρό δέρμα

Δεν περιέχει –  πρόσθετα, 
συντηρητικά, αρώματα

Δείγμα 1g Σωληνάριο 7g με απλικατέρ 
για τα χείλη 

Σωληνάριο 37g

Βιβλιογραφία: 1 Vieira F et al. J Nurs Scholarsh. 2013; 45(2):116–125. 2 Buck ML et al. Breastfeed Med. 2014; 9(2):56–62. 3 Odom EC et al. Pediatrics. 2013; 131(3):e726-32. 4 Kent JC et al. Int journal of environ research 
and pub health. 2015; 12(10):12247–12263. 5 Coca KP et al. Revista da Escola da Enfermagem da USP. 2009; 43(2):446–452. 6 Clark EW, Steel I. J Soc Cosmet Chem. 1993; 44:181–195. 7 Barba Albanell C et al. Skin 
Pharmacol Physiol. 2018; 31:198-205 8 Abou-Dakn M et al. Skin Pharmacol. Physiol. 2011; 24(1):27–35. 9 Brent N et al. Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 1998; 152(11):1077–1082.

Ανακαλύψτε περισσότερα στη διεύθυνση medela.com/purelan

  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Ελβετία, medela.com

Η Purelan™ διατίθεται σε συσκευασίες των 7g και των 37g και μπορείτε να τη βρείτε 
online ή στα φαρμακεία και τα καταστήματα της περιοχής σας 
Συστήστε την Purelan™ στις θηλάζουσες μητέρες για την προστασία και την ενυδάτωση των θηλών τους.
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Πρότυπα 
Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας

ΦΥ

ΣΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ



Εμπειρία χρήστη
Το σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS για το θήλαστρο Symphony® έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ακολουθεί το φυσικό περίγραμμα του μαστού κατά τον θηλασμό, 
προσφέροντας ήπια άντληση. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι εξασφαλίζει πιο άνετη 
εμπειρία άντλησης, αποσπώντας θετική αξιολόγηση για την εφαρμογή του από 
το σύνολο των μητέρων που συμμετείχαν στις δοκιμές.1, 2

Θέτοντας νέα πρότυπα 
άνεσης για τη μητέρα

Σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS 
για το θήλαστρο Symphony®
Περισσότερο γάλα. Μεγαλύτερη άνεση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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Εμπειρία χρήστη

Δοκιμασμένο από μητέρες στο πλαίσιο 
κλινικών δοκιμών

Πιο φυσικό σχήμα
Το επανασχεδιασμένο οβάλ σχήμα της χοάνης 
PersonalFit™ PLUS προσφέρει μεγαλύτερη 
άνεση στη μητέρα. Όπως εξηγεί η Dr Danielle 
Prime, συνεργάτιδα του τμήματος ιατρικής 
έρευνας της Medela: «Η πρώτη εντύπωση που 
αφήνει το νέο σετ άντλησης στις μητέρες είναι 
πολύ θετική. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, 
δείχνει πιο άνετο πριν καν το χρησιμοποιήσουν 
και η χρήση του στην πράξη ανταποκρίνεται 
πλήρως στις προσδοκίες που γεννά αυτή η 
πρώτη θετική εντύπωση».

Πιο φυσική εφαρμογή
Χρησιμοποιώντας τη μοναδική στον κόσμο 
βάση δεδομένων της Medela με τρισδιάστατες 
σαρώσεις μαστών κατά τον θηλασμό, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χοάνη με κλίση 
105° εξασφαλίζει τη βέλτιστη ανατομική 
εφαρμογή. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε 
κατά τη δοκιμή του νέου σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS από μητέρες:

• 100% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
εφαρμόζει καλά στον μαστό2

• 95,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
εξασφαλίζει καλό κεντράρισμα2

Παράλληλα, επειδή η νέα οβάλ χοάνη έχει 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, η κάθε 
μητέρα μπορεί εύκολα να βρει τη θέση που 
τη βολεύει καλύτερα σε κάθε άντληση. 

Πιο φυσική αίσθηση
Στόχος της Medela είναι η αίσθηση κατά την 
άντληση να προσιδιάζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο στη φυσική θηλαστική 
συμπεριφορά του βρέφους. Οι πρώτες κλινικές 
δοκιμές του PersonalFit™ PLUS έδειξαν ότι οι 
μητέρες που εξαρτώνται από τη χρήση 
θηλάστρου διαπίστωσαν ότι είναι πιο άνετο και 
εύκολο στη χρήση σε σχέση με το συμβατικό 
σετ άντλησης.2

• 83% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η 
αίσθηση κατά την άντληση ήταν πιο φυσική2

• 95,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η 
τριβή του δέρματος ήταν ελάχιστη2

• 100% των συμμετεχόντων ανέφεραν 
ελάχιστα ή καθόλου σημάδια πίεσης στο 
δέρμα2 

Επιπλέον, οι μητέρες που συμμετείχαν στις 
δοκιμές δήλωσαν ότι το PersonalFit™ PLUS 
προσέφερε καλύτερη εμπειρία όσον αφορά την 
«αναρρόφηση της θηλής» και την «κίνηση της 
θηλής», αναφέροντας μείωση της αίσθησης 
τραβήγματος.2

Για να εξασφαλίζεται καλή 
εφαρμογή, η θηλή πρέπει να 
βρίσκεται στο κέντρο του 
σωλήνα της χοάνης και να 
υπάρχει αρκετός χώρος για να 
μπορεί να αυξάνεται σε διάμετρο 
και να κινείται ελεύθερα.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η 
χοάνη με κλίση 105° μειώνει την 
ενδεχόμενη ενόχληση από την 
επαφή με τη στεφάνη.

Η νέα χοάνη έχει 
δυνατότητα περιστροφής 
κατά 360°, ώστε να 
προσαρμόζεται σε 
διαφορετικές θέσεις.

105º 
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Εμπειρία χρήστη

Πιο άνετη εμπειρία άντλησης 
και περισσότερο γάλα 
Η άνετη και χαλαρή θέση είναι καθοριστικής σημασίας για την 
αποτελεσματική άντληση, καθώς το άγχος και η ενόχληση μπορούν 
να αναστείλουν την οξυτοκίνη, που είναι η απαραίτητη ορμόνη για 
την εξώθηση του μητρικού γάλακτος.3 «Ευχάριστο», «εύκολο» και 
«ανώδυνο»: αυτά ήταν τα επίθετα που χρησιμοποιήσαν συχνότερα 
οι μητέρες που δοκίμασαν το σετ άντλησης για διάστημα πέντε 
ημερών. Καμία από τις συμμετέχουσες δεν ανέφερε ότι ένιωσε 
αίσθημα άγχους κατά την άντληση.2

Το σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS διαθέτει επίσης ενσωματωμένο 
σύστημα προστασίας από υπερχείλιση (που αναφέρεται και ως 
κλειστό σύστημα), επιτρέποντας τη χρήση του σε χαλαρή, ελαφρώς 
ξαπλωτή θέση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις μητέρες που 
έχουν γεννήσει με καισαρική τομή ή/και είχαν δύσκολο τοκετό.

Με το νέο σετ άντλησης επιτεύχθηκε εξαγωγή 11% περισσότερου 
γάλακτος μετά από 15 λεπτά σε σύγκριση με τον συμβατικό 
σχεδιασμό. Επιπλέον, διαπιστώθηκε βελτίωση 4% στην εκκένωση 
του μαστού1 —η καλή εκκένωση του μαστού αποτελεί βασική 
παράμετρο για τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος.4

4%
μεγαλύτερη εκκένωση του μαστού1

11%
περισσότερο γάλα μετά από 15 λεπτά1

Αποκλειστικότητα της 
Medela
Από το 1996, η ερευνητική συνεργασία 
που ανέπτυξε η Medela με το 
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας 
προσέφερε πληθώρα νέων γνώσεων 
σχετικά με τον θηλασμό και τη 
φυσιολογία της άντλησης μητρικού 
γάλακτος. Οι γνώσεις αυτές 
αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη 
πλήθους καινοτομιών από τη Medela 
που βελτιώνουν την εμπειρία 
άντλησης, μεταξύ των οποίων και η 
τεχνολογία 2-Phase Expression®, που 
μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού 
του βρέφους.
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Δείτε τα στοιχεία
1 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 2 Κλινική μελέτη. (NCT02492139). 2016. 3 Newton M, Newton N. J Pediatr. 1948; 33(6):698–704. 4 Kent JC et al. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2012; 
41(1):114–121.

Ανακαλύψτε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το PersonalFit™ PLUS στη νέα γενιά! Επισκεφτείτε το medela.com/pfp 
ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Medela της περιοχής σας.

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Ελβετία, www.medela.com



Α
πό το μαιευτήριο στο σπίτι

Εξασφάλιση της συνέχειας 
της φροντίδας για τη 
μητέρα και το βρέφος

Στόχος της Medela είναι η υποστήριξη κάθε μητέρας με την κατάλληλη 
τεχνολογία, την κατάλληλη στιγμή, ώστε να μπορεί να προσφέρει στο μωρό της 
μητρικό γάλα για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί. Με την ενοικίαση του 
θηλάστρου Symphony® και την αγορά του σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS για 
χρήση στο σπίτι, οι μητέρες μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από το ίδιο 
άνετο1 και αποτελεσματικό1 σύστημα με το οποίο ξεκίνησαν να αντλούν μητρικό 
γάλα στο μαιευτήριο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να νιώθουν τη σιγουριά ότι 
εξακολουθούν να απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο φροντίδας, ώστε να συνεχίσουν 
την άντληση μητρικού γάλακτος για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS 
για το θήλαστρο Symphony®
Περισσότερο γάλα. Μεγαλύτερη άνεση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.



Από το μαιευτήριο στο σπίτι

Με τη χρήση του θηλάστρου Symphony® σε 
συνδυασμό με το σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS αντί για το συμβατικό σετ 
άντλησης, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
παραγωγή γάλακτος κατά 11% μετά από 15 
λεπτά άντλησης, καθώς και 4% πιο 
αποτελεσματική εκκένωση του μαστού.2 
Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερη ποσότητα διαθέσιμου μητρικού 
γάλακτος από την ίδια τη μητέρα στο 
μαιευτήριο, γεγονός που με τη σειρά του 
μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη έξοδο 
των νεογνών από τη ΜΕΝΝ και, κατ’ 
επέκταση, από το μαιευτήριο,3 χάρη στη 
μείωση της εμφάνισης ασθενειών4 και τη 
βελτίωση της νευροανάπτυξης.5

Για τις μητέρες που υποβλήθηκαν σε 
καισαρική τομή ή βρίσκονται σε ανάρρωση 
μετά από δύσκολο τοκετό, το σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS μπορεί να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα χρήσιμο, χάρη στο σύστημα 
προστασίας από υπερχείλιση που διαθέτει, 
το οποίο παρέχει στη μητέρα τη 
δυνατότητα άντλησης σε πιο άνετη θέση. 
Επιπλέον, έχει αποδειχθεί κλινικά ότι το 
PersonalFit™ PLUS εξασφαλίζει πιο άνετη 
εμπειρία άντλησης, αποσπώντας θετική 
αξιολόγηση για την εφαρμογή του από το 
σύνολο των μητέρων.6

Προετοιμασία για την 
επιστροφή στο σπίτι
Γενικά, η μέση διάρκεια παραμονής στο 
μαιευτήριο μετά τον τοκετό μειώνεται όλο 
και περισσότερο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
η μητέρα εξέρχεται από το μαιευτήριο 
προτού «κατέβει» το γάλα. Σε άλλες 
περιπτώσεις, το βρέφος μπορεί να 
χρειαστεί να παραμείνει στο μαιευτήριο και 
η μητέρα να πρέπει να μοιράζει τον χρόνο 
της ανάμεσα στο σπίτι και το μαιευτήριο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σημαντικό 
για τη μητέρα να απολαμβάνει το ίδιο 
υψηλό επίπεδο φροντίδας κατά την 
άντληση, όπου και αν βρίσκεται. Οι 
επαγγελματίες υγείας μπορούν να 
παρέχουν υποστήριξη στις μητέρες 
συνιστώντας τη χρήση του θηλάστρου 
Symphony®, που διατίθεται σε επιλεγμένα 
σημεία ενοικίασης και φαρμακεία, σε 
συνδυασμό με το σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS. Με τον τρόπο αυτό, η 
μητέρα μπορεί να συνεχίσει την 
προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η διέγερση 
της παραγωγής μητρικού γάλακτος και, στη 
συνέχεια, η αύξηση της παραγωγής στο 
σπίτι κατά τον 1ο μήνα, εξίσου 
αποτελεσματικά όπως και στο μαιευτήριο.

Το κατάλληλο σύστημα άντλησης 
για κάθε στάδιο του θηλασμού

Μετρήστε τη 
διάμετρο της 

θηλής.

 Η χοάνη 
PersonalFit™ PLUS 

διατίθεται σε 
διάφορα μεγέθη 

σωλήνα.

Το μέγεθος του 
σωλήνα θα πρέπει 
να είναι περίπου 4 

mm (0,15 in) 
μεγαλύτερο από τη 

διάμετρο της 
θηλής.

Υποστήριξη της μητέρας 
και του βρέφους στο 
μαιευτήριο
Το νοσοκομειακό θήλαστρο Symphony® 
διαθέτει ένα μοναδικό πρόγραμμα διέγερσης 
με τεχνολογία Initiation, σχεδιασμένο να 
μιμείται τη συμπεριφορά θηλασμού και τον 
ρυθμό παύσης του τελειόμηνου βρέφους 
κατά τις πρώτες ημέρες του θηλασμού. Αυτό 
μπορεί να βοηθήσει στη διέγερση της 
παραγωγής μητρικού γάλακτος στις μητέρες 
που εξαρτώνται από τη χρήση θηλάστρου.

Στη συνέχεια, η μητέρα μπορεί να αλλάξει 
πρόγραμμα και να επιλέξει το πρόγραμμα 
διατήρησης του θηλασμού (MAINTAIN) του 
Symphony®. Το πρόγραμμα αυτό 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία 2-Phase 
Expression® της Medela, η οποία βασίζεται 
στη θηλαστική συμπεριφορά του τελειόμηνου 
βρέφους κατά το στάδιο εδραίωσης του 
θηλασμού. Έχει σχεδιαστεί για να 
βελτιστοποιεί την παραγωγή μητρικού 
γάλακτος, αφού αυτό έχει «κατέβει» (περίπου 
δύο με τέσσερις ημέρες μετά τον τοκετό). Τα 
προγράμματα αυτά, που αναπτύχθηκαν βάσει 
εκτεταμένης έρευνας, έχει καταδειχθεί ότι 
υποστηρίζουν την αύξηση και τη διατήρηση 
επαρκούς παραγωγής μητρικού γάλακτος σε 
μακροπρόθεσμο επίπεδο.1

Εξασφάλιση της επιλογής του κατάλληλου 
μεγέθους χοάνης 

Επειδή οι χοάνες PersonalFit™ PLUS 
διατίθενται σε διάφορα μεγέθη σωλήνα ώστε 
να διασφαλίζεται η καλή εφαρμογή τους στο 
στήθος, κάθε μητέρα θα πρέπει να μετρήσει 
το μέγεθος της θηλής της και να καταγράψει 
τη μέτρηση προτού η ίδια ή κάποιο συγγενικό 
της πρόσωπο προσέλθει για να παραλάβει το 
ενοικιαζόμενο θήλαστρο.

Η Medela έχει δημιουργήσει έναν απλό οδηγό 
επιλογής μεγέθους χοάνης στον οποίο 
επεξηγείται αναλυτικά η διαδικασία, ενώ οι 
βασικές αρχές συνοψίζονται στην εικόνα που 
παρατίθεται δεξιά.



Ευκαιρίες για σημεία 
ενοικίασης θηλάστρων
Η υποστήριξη των μητέρων για την 
επίτευξη των στόχων τους όσον αφορά την 
άντληση μητρικού γάλακτος και τον 
θηλασμό αποτελεί ισχυρό σύμμαχο για την 
ενίσχυση της πιστότητας και της 
διατήρησης των πελατών. Παράλληλα, 
δημιουργεί ευκαιρίες για προώθηση 
περισσότερων προϊόντων που καλύπτουν 
τις ανάγκες σε κάθε στάδιο της ζωής της 
νέας τους οικογένειας.

Από φιάλες συλλογής και αποθήκευσης 
μητρικού γάλακτος, μέχρι προϊόντα 
φροντίδας στήθους, πάνες, προϊόντα 
καθαρισμού και άλλα, οι δυνατότητες για 
συνδυαστικές πωλήσεις (cross-selling) 
αποτελούν τεράστια ευκαιρία. Και 
δεδομένου ότι οι πελάτες που 
επισκέπτονται τα σημεία ενοικίασης 
θηλάστρων είναι συνήθως τα πρόσωπα 
του στενού οικογενειακού ή φιλικού 
περιβάλλοντος της μητέρας, ιδίως κατά τις 
πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό, η 
επισκεψιμότητα αυξάνεται ακόμα 
περισσότερο.

Στο πλαίσιο αυτό, η θετική εμπειρία του 
πελάτη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
επιτυχίας και το υψηλό επίπεδο φροντίδας 
και ευκολίας χρήσης που προσφέρουν το 
Symphony® και το PersonalFit™ PLUS 
μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη 
ικανοποίηση από την εμπειρία ενοικίασης.

Με σημείο αναφοράς τη φυσιολογική 
παραγωγή μητρικού γάλακτος

Μετά τον τοκετό, η παραγωγή μητρικού 
γάλακτος ακολουθεί τρία στάδια: Διέγερση, 
Αύξηση και Διατήρηση. Το θήλαστρο 
Symphony® διαθέτει μοναδική τεχνολογία 
αναρρόφησης που μιμείται τη φυσική 
θηλαστική συμπεριφορά του βρέφους στο 
στήθος σε κάθε στάδιο.1

Κάθοδος του γάλακτος

Τοκετός

Εδραίωση της παραγωγής

Διέγερση Αύξηση Διατήρηση

1 μήνας

Όγκος γάλακτος



Αποκλειστικότητα της 
Medela
Χρησιμοποιώντας μια μοναδική 
συσκευή μέτρησης της ροής του 
γάλακτος με σκοπό την εκτίμηση της 
καθόδου του γάλακτος, οι ερευνητές 
της Medela διαπίστωσαν ότι με τη 
διπλή άντληση επιτυγχάνεται 18% 
μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος κατά 
μέσο όρο, σε σύγκριση με τη μονή 
άντληση εναλλάξ από κάθε μαστό.9 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το γάλα 
που αντλείται έχει υψηλότερη θρεπτική 
αξία.9 Για τον λόγο αυτό, η Medela 
συνιστά τη χρήση διπλού σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS με το θήλαστρο 
Symphony®.

Από το μαιευτήριο στο σπίτι

Υποστήριξη της 
μητέρας για 
μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα
Αφού πλέον έχει εδραιωθεί η επαρκής παραγωγή 
μητρικού γάλακτος, η μητέρα που εξαρτάται από τη 
χρήση θηλάστρου μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί 
σε συχνή βάση το θήλαστρο Symphony® με το 
PersonalFit™ PLUS, για την άντληση του μητρικού 
γάλακτος και τη διατήρηση της παραγωγής. Για τις 
γυναίκες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά θήλαστρο, 
τα επίπεδα άνεσης που προσφέρει το σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, λόγω της 
μεγαλύτερης ευκολίας που προσφέρουν τα σετ 
άντλησης PersonalFit™ PLUS στη χρήση, τον χειρισμό 
και τον καθαρισμό σε σχέση με τα συμβατικά σετ 
άντλησης,6,7 ο χρόνος που απαιτείται για την αρχική 
εξοικείωση με τη χρήση τους και την παροχή 
συνεχούς υποστήριξης είναι μικρότερος.

Οι μητέρες που δεν εξαρτώνται από τη χρήση 
θηλάστρου και έχουν επιτύχει την εδραίωση 
επαρκούς παραγωγής μητρικού γάλακτος μέσα στον 
1ο μήνα —μέσω θηλασμού, άντλησης ή συνδυασμού 
και των δύο— μπορεί να εξακολουθούν να χρειάζονται 
τη χρήση θηλάστρου για να διατηρήσουν σταθερή την 
παραγωγή γάλακτος κατά τα διαστήματα που βρίσκονται 
μακριά από το μωρό τους. Υπάρχουν, επίσης, γυναίκες 
που επιλέγουν να αντλούν γάλα περιστασιακά ώστε 
κάποιος τρίτος να μπορεί να ταΐσει το μωρό τους.

Η επιλογή του κατάλληλου θηλάστρου για χρήση 
στο σπίτι εξαρτάται από το πόσοι θηλασμοί 
αντικαθίστανται από τη χρήση του θηλάστρου: για 
παράδειγμα, οι μητέρες που θέλουν περιστασιακή 
άντληση μπορούν να επιλέξουν θήλαστρο για ατομική 
χρήση.8 Τα θήλαστρα για ατομική χρήση της Medela 
με την τεχνολογία Flex™ διαθέτουν χοάνες που 
προσφέρουν τα ίδια αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα 
με το PersonalFit™ PLUS.

Η Medela προσφέρει επαγγελματικό 
επίπεδο νοσοκομειακής φροντίδας για 
κάθε μητέρα που χρησιμοποιεί 
θήλαστρο με οποιαδήποτε συχνότητα 
—είτε κάθε ώρα, είτε καθημερινά, είτε 
περιστασιακά.

Δείτε τα στοιχεία
1 Meier PP et al. J Perinatol. 2012; 32(2):103–110. 2 Prime DK et al. 6th ABM Europe Conference, Rotterdam, NL; 2018. 3 Schanler RJ et al. Pediatrics. 2005; 116(2):400–406. 4 Meier PP et al. Clin Perinatol. 2010; 37(1):217–245. 5 Vohr 
BR et al. Pediatrics. 2006; 118(1):e115-e123. 6 Κλινική μελέτη. (NCT02492139). 2016. 7 Κλινική μελέτη. (NCT02496429). 2015. 8 Meier PP et al. J Perinatol. 2016; 36(7):493–499. 9 Prime DK et al. Breastfeed Med. 2012; 7(6):442–447.

Ανακαλύψτε τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το PersonalFit™ PLUS στη νέα γενιά! Επισκεφτείτε το medela.com/pfp 
ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Medela της περιοχής σας.

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Ελβετία, www.medela.com
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Πώς να προσαρμόσετε τη χοάνη PersonalFit Flex™ 
στις ανάγκες σας, για πιο αποτελεσματική άντληση
Η χοάνη παίζει βασικό ρόλο στην άνεση και την αποτελεσματικότητα της άντλησης. Η χοάνη Medela PersonalFit Flex™ 
έχει μοναδικό σχεδιασμό ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του στήθους σας. Έτσι, μπορείτε να 
αφαιρείτε περισσότερο γάλα σε κάθε άντληση.

Εξατομικευμένη χρήση της χοάνης PersonalFit Flex™ 
ανάλογα με το μέγεθος

Συμβουλευτείτε τον οδηγό επιλογής μεγέθους χοάνης στη διεύθυνση www.medela.com/fittingguide και διαβάστε 
περισσότερα στη διεύθυνση www.medela.com/flex

Άνεση
Το να βρίσκεστε σε μια χαλαρή και άνετη θέση κατά την άντληση 
διευκολύνει τη ροή του γάλακτος.3 Το άγχος και η ενόχληση 
μπορούν να αναστείλουν την οξυτοκίνη, που είναι η απαραίτητη 
ορμόνη για την εξώθηση του μητρικού γάλακτος.4

Το θήλαστρο Medela με τεχνολογία Flex™ παρέχει προστασία από 
υπερχείλιση – η οποία αναφέρεται και ως κλειστό σύστημα – που 
εμποδίζει το γάλα να εισέλθει στο μοτέρ, για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το θήλαστρο σε μια άνετη θέση που σας βολεύει.

Medela AG, Lattichstrasse 4b, 6341 Baar, Ελβετία, www.medela.com ©
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Η κλίση 105° 
χαρίζει βελτιωμένη 
εφαρμογή, για 
καλύτερη 
ροή του 
γάλακτος

Τέσσερα 
διαθέσιμα 

μεγέθη 
σωλήνα

Απαλή, 
μαλακή, 

εύκαμπτη 
στεφάνη

Προστασία από 
υπερχείλιση 

(κλειστό σύστημα) 
για να μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το 

θήλαστρο σε μια 
άνετη θέση που 

σας βολεύει

Οβάλ σχήμα 
με δυνατότητα 
περιστροφής 
κατά 360°

Βιβλιογραφικές αναφορές 1. Geddes DT et al. Early Hum Develop. 2008 Jul 1;84:471-477. 2. Cox DB et al. Exp Physiol. 1999;84:421-434. 3. Jones E, Hilton S. J Neonatal Nurs. 2009;15;15:14-17. 4. Newton M, 
Newton NR. J Pediatr. 1948;33:698-704.

Παρουσίαση της χοάνης 
PersonalFit Flex™
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.

Σε σύγκριση με τη συμβατική κλίση 90°, η νέα κλίση 105° 
προσαρμόζεται καλύτερα στα διάφορα σχήματα και μεγέθη 
στήθους. Επίσης, διευκολύνει τη ροή του γάλακτος, καθώς 
μειώνει τη συμπίεση του μαστού.

Επειδή η χοάνη PersonalFit Flex™ έχει δυνατότητα 
περιστροφής κατά 360°, μπορείτε εύκολα να προσαρμόζετε τη 
θέση της ανάλογα με το σχήμα του στήθους σας. Αυτό 
σημαίνει ότι η χοάνη εφαρμόζει αεροστεγώς στον μαστό, ώστε 
να μπορείτε να βρείτε την πιο άνετη θέση για την άντληση.

Πλεονεκτήματα:
- καλύτερη αποδοτικότητα
- περισσότερη άνεση 

- βελτιωμένη προσαρμογή
- βελτιωμένη αποτελεσματικότητα 

Μέτρηση

4. Έλεγχος
Ελέγχετε τακτικά την εφαρμογή της χοάνης. 
Επειδή το σχήμα της θηλής και του στήθους 
αλλάζει με τον καιρό,2 ενδέχεται να χρειαστείτε 
διαφορετικό μέγεθος. Επίσης, το οβάλ σχήμα σάς 
δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη θέση του 
εφόσον χρειαστεί.

2. Προσαρμογή
Δεν υπάρχει λανθασμένος τρόπος 
τοποθέτησης της οβάλ χοάνης στο 
στήθος. Το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να περιστρέψετε την οβάλ χοάνη 
ώστε να βρείτε την πιο άνετη θέση. Αυτή 
η θέση μπορεί να είναι διαφορετική σε 
κάθε μητέρα.

1. Μέτρηση
Η διάμετρος της θηλής ενδέχεται να αυξηθεί 
προσωρινά κατά 2 έως 3 mm κατά την άντληση,1 
επομένως το μέγεθος του σωλήνα πρέπει να είναι 
ελαφρώς μεγαλύτερο από τη διάμετρο της 
θηλής. Μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο 
μέγεθος με τη βοήθεια του οδηγού μας για την 
επιλογή του κατάλληλου μεγέθους χοάνης.

3. Κεντράρισμα
Κεντράρετε τη θηλή στον σωλήνα της 
χοάνης ώστε να μπορεί να κινείται 
ελεύθερα μπροστά και πίσω κατά την 
άντληση.



Medela 
Knowledge

Μια σειρά για 
μητέρες και 

επαγγελματίες υγείας
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Έως 17 Έως 20 Έως 23 Έως 26 
Έως 32 

Κατανόηση της κλίμακας μεγεθών των χοανών Medela
 Η άντληση δεν θα πρέπει να σας προκαλεί πόνο. Για μέγιστη άνεση και αποτελεσματικότητα άντλησης, η Medela προσφέρει πέντε μεγέθη χοάνης.
Ο οδηγός αυτός αποτελεί την αφετηρία για τον προσδιορισμό του ιδανικού μεγέθους με βάση τη διάμετρο της θηλής σας.

Δοκιμή του επιλεγμένου μεγέθους χοάνης
• Ξεκινήστε με τη χοάνη που συνοδεύει το θήλαστρο ή με το 

μέγεθος που προσδιορίσατε μετά από μέτρηση.
• Κεντράρετε τη θηλή στον σωλήνα της χοάνης και κρατήστε 

τη χοάνη πιέζοντάς την μαλακά πάνω στο μαστό.
• Ρυθμίστε το θήλαστρο στη θέση Maximum Comfort Vacuum 

για να επιτύχετε τη βέλτιστη στάθμη αναρρόφησης.
• Ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες ενόσω το θήλαστρο 

λειτουργεί σε φάση άντλησης (μετά τη φάση διέγερσης). 

Βήμα 1
Με τη βοήθεια χάρακα ή μετροταινίας, μετρήστε τη διάμετρο της θηλής 
σας στη βάση της (συμμετρικά ως προς το κέντρο της), σε χιλιοστόμετρα 
(mm). Μην συμπεριλάβετε την άλω στη μέτρηση.

• Η θηλή τρίβεται στα 
πλευρικά τοιχώματα του 
σωλήνα της χοάνης.

• Δοκιμάστε ένα μεγαλύτερο 
μέγεθος. 

Γνωρίζατε ότι...;
• Μπορεί να χρειάζεστε διαφορετικό μέγεθος για κάθε μαστό.
• Το κατάλληλο μέγεθος χοάνης εξαρτάται από την ελαστικότητα του 

ιστού και του δέρματος του στήθους σας.
• Το κατάλληλο μέγεθος χοάνης μπορεί να αλλάξει στην πορεία 

χρήσης του θηλάστρου.
• Όταν εξασκείται αναρρόφηση, το μέγεθος της θηλής σας μπορεί να 

αλλάξει.
• Τυχόν υπερβολική πίεση της χοάνης πάνω στον μαστό μπορεί να 

φράξει τους γαλακτοφόρους πόρους. 

Μετρήστε τη 
διάμετρο της 
θηλής (Ø mm)

Μέγεθος χοάνης 
(Ø mm)

Θηλή

Βάση θηλής

Άλως

Άλως

Θηλή

υπερβολικά 
μικρή

Άλως    Θηλή

υπερβολικά 
μεγάλη

Άλως    Θηλή

κατάλληλο 
μέγεθος

Επιλογή του κατάλληλου μεγέθους 
χοάνης Medela
Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο μέγεθος χοάνης. Η χοάνη αποτελεί ένα σημαντικό εξάρτημα για την 
αποτελεσματική άντληση, που βοηθά στη βελτιστοποίηση της ροής γάλακτος.

Μέτρηση

•  Η θηλή είναι
κεντραρισμένη και 
κινείται ελεύθερα.

• Η θηλή και μεγάλο τμήμα 
της άλω έλκονται μέσα στο 
σωλήνα της χοάνης.

• Δοκιμάστε ένα μικρότερο 
μέγεθος. 

21 24 27 30 36
* 

Λόγοι δοκιμής διαφορετικού μεγέθους
• Μήπως η θηλή σας τρίβεται στα πλευρικά τοιχώματα του σωλήνα της 

χοάνης, σε βαθμό που να σας προκαλείται ενόχληση;
• Μήπως διαπιστώνετε ότι μεγάλο μέρος της άλω έλκεται στο εσωτερικό του 

σωλήνα της χοάνης;
• Μήπως διαπιστώνετε κάποια ερυθρότητα;
• Μήπως διαπιστώνετε ότι η θηλή ή η άλως παίρνει ένα λευκό χρώμα;
• Μήπως αισθάνεστε ότι έχει απομείνει γάλα στους μαστούς σας, μετά τη 

χρήση του θηλάστρου;  

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, 
δοκιμάστε ένα διαφορετικό μέγεθος ακολουθώντας τις οδηγίες μέτρησης 
παραπάνω. Εάν εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε σίγουρες ότι επιλέξατε 
το κατάλληλο μέγεθος, απευθυνθείτε σε έναν σύμβουλο γαλουχίας ή 
εξειδικευμένο επαγγελματία για τον μητρικό θηλασμό.

  Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Ελβετία, www.medela.com
International Sales, Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Ελβετία, Τηλέφωνο +41 41 562 51 51, www.medela.com

Δείτε το σχετικό βίντεο στη διεύθυνση www.medela.com/fittingguide

Βήμα 2
Με βάση το αποτέλεσμα της μέτρησης, προσδιορίστε το κατάλληλο 
μέγεθος χοάνης Medela. Παράδειγμα: Εάν η διάμετρος της θηλής σας 
είναι 16 mm, το συνιστώμενο μέγεθος χοάνης Medela είναι 21 mm.

* Η χοάνη PersonalFit FLEX™ δεν διατίθεται σε μέγεθος 36 mm



Βιβλιογραφικές αναφορές: 1. Cox DB et al. Exp Physiol. 1999;84:421-434. 2. Ramsay DT et al. Pediatrics. 2004;113:361-367. 3. Geddes DT et al. Early Hum Develop. 2008 Jul 1;84:471-477. 4. Geddes, DT. J Midwifery 
Womens Health. 2007;52:556-563. 5. Newton M, Newton NR. J Pediatr. 1948;33:698-704. 6. Jones E, Hilton S. J Neonatal Nurs. 2009;15;15:14-17. 7. Kent JC et al. Breastfeed Med. 2008;3:11-19.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό επιλογής μεγέθους χοάνης στη διεύθυνση www.medela.com/fittingguide και διαβάστε 
περισσότερα στη διεύθυνση www.medela.com/pumping

άνοιγμα χοάνης

Το μέγεθος των γαλακτοφόρων πόρων αυξάνεται 
κατά 68% κατά την κάθοδο του γάλακτος.2 Αυτό 
γίνεται για να διευκολυνθεί η ροή του γάλακτος 
μέσω των γαλακτοφόρων πόρων προς τη θηλή.

Η διάμετρος της θηλής ενδέχεται να αυξηθεί 
προσωρινά κατά 2 έως 3 mm.3 Επομένως, το 
μέγεθος του σωλήνα πρέπει να είναι ελαφρώς 
μεγαλύτερο από τη διάμετρο της θηλής.

Τι συμβαίνει κατά τον θηλασμό ή την άντληση

Γιατί η άνεση κάνει τη διαφορά στην αποτελεσματική άντληση

Υπάρχουν διάφορα μεγέθη 
χοάνης, και το μέγεθος παίζει 
βασικό ρόλο στην άνεση και την 
αποτελεσματικότητα της 
άντλησης, καθώς μπορεί να 
συμβάλει ώστε να αφαιρείται 
περισσότερο γάλα σε κάθε 
άντληση.

Η χοάνη θα πρέπει να «αγκαλιάζει» 
το στήθος και όχι να το συμπιέζει.

H επιλογή του κατάλληλου 
μεγέθους χοάνης γίνεται με 
βάση τη διάμετρο της θηλής.

Κατανόηση της ανατομίας του μαστού
Υπάρχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη, που ενδέχεται να αλλάζουν κατά 
τον θηλασμό.1 Το μέγεθος της θηλής δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι 
ανάλογο με το μέγεθος του στήθους σας, και είναι επίσης πιθανό η κάθε 
θηλή σας να έχει διαφορετικό μέγεθος.

Η χρήση του κατάλληλου 
μεγέθους χοάνης είναι 
σημαντική ώστε να είστε 
ήρεμες και να νιώθετε άνετα 
κατά την άντληση, και 
διευκολύνει τη ροή του 
γάλακτος.6

1. 2. Η άντληση δεν θα πρέπει να σας προκαλεί 
πόνο. Είναι σημαντικό να ρυθμίσετε την 
ένταση αναρρόφησης στο μέγιστο δυνατό 
επίπεδο που δεν σας προκαλεί ενόχληση 
κατά τη φάση άντλησης, καθώς συμβάλλει 
στην αφαίρεση περισσότερου γάλακτος σε 
λιγότερο χρόνο.7

Κατά την άντληση, η 
θηλή θα πρέπει να 
βρίσκεται στο κέντρο 
του σωλήνα και να 
κινείται ελεύθερα στο 
εσωτερικό του. Σε 
αντίθετη περίπτωση, 
θα πρέπει να επιλέξετε 
άλλο μέγεθος χοάνης.

+68% +2-3mm υπερβολική πίεση

υπερβολικά μικρός

4. Η επιλογή θηλάστρου 
με προστασία από 
υπερχείλιση – που 
αναφέρεται και ως 
κλειστό σύστημα – 
θα σας δώσει τη 
δυνατότητα να 
χρησιμοποιείτε το 
θήλαστρο σε μια άνετη 
θέση που σας βολεύει.

Γιατί η επιλογή χοάνης είναι σημαντική 
για αποτελεσματική άντληση

Οι γαλακτοφόροι πόροι βρίσκονται κοντά στην 
επιδερμίδα. Η υπερβολική πίεση της χοάνης 
πάνω στον μαστό ή η χρήση υπερβολικά 
μικρού σωλήνα μπορεί να εμποδίσει τη ροή 
γάλακτος.4

σωλήνας χοάνης
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Το άγχος και η ενόχληση μπορούν 
να αναστείλουν την οξυτοκίνη, 
που είναι η απαραίτητη ορμόνη 
για την εξώθηση του μητρικού 
γάλακτος.5 Δείτε τις συμβουλές 
μας για πιο αποτελεσματική 
άντληση:

3.



Θηλάζετε;
Δοκιμάστε τη ΝΕΑ Purelan™ 
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Διαθέσιμη σε συσκευασίες των 37g και των 7g. 

Αναζητήστε την Purelan™ online ή  
στα φαρμακεία και τα καταστήματα  
της περιοχής σας. 

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη σειρά  
προϊόντων της Medela για την υποστήριξη 
του θηλασμού medela.com 

Γρήγορη ανακούφιση για πληγωμένες 
θηλές και ξηρό δέρμα
Ανακαλύψτε την πλούσια υφή  
της Purelan™ σήμερα κιόλας

Γιατί λανολίνη;  
Η λανολίνη είναι μια βαθιά ενυδατική, φυσική 
ουσία που βρίσκεται στο μαλλί των προβάτων. Το 
ισχυρό αυτό συστατικό έχει καταπραϋντική δράση 
χάρη στις μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητές της. 

Σας παρουσιάζουμε την Purelan™  
Η Purelan™ είναι μια 100% φυσική κρέμα λανολίνης, 
με ένα μόνο συστατικό, σχεδιασμένη να προσφέρει 
ανακούφιση για πληγωμένες θηλές και ξηρό δέρμα. 
Με σύνθεση από υψηλής καθαρότητας λανολίνη 
ιατρικής ποιότητας, η Purelan™ είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική και ασφαλής για τις θηλάζουσες 
μητέρες και τα βρέφη τους,– χωρίς να χρειάζεται 
αφαίρεση πριν από τον θηλασμό. Η Purelan™ 
είναι δερματολογικά ελεγμένη, υποαλλεργική και 
κατάλληλη για ευαίσθητες επιδερμίδες. 

Τρόπος δράσης  
Η πλούσια υφή της Purelan™ σχηματίζει ένα 
προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια του 
δέρματος, ενυδατώνοντάς το από το εσωτερικό 
– έτσι ανακουφίζει τις πληγωμένες θηλές και 
βοηθάει στη φυσική επούλωση του δέρματος.

Η Purelan™ δημιουργεί ένα στρώμα στην επιφάνεια 
του δέρματος που λειτουργεί προστατευτικά απέναντι 
στους εξωτερικούς παράγοντες

Καθώς απορροφάται 
από το δέρμα, η 
Purelan™ μιμείται τη 
φυσική ικανότητα του 
δέρματος να συγκρατεί 
την υγρασία και μπορεί 
να διατηρήσει ποσότητα 
νερού δύο φορές 
μεγαλύτερη του βάρους 
της, συμβάλλοντας 
φυσικά στην ενυδάτωση 
του δέρματος



Γρήγορη ανακούφιση για 
πληγωμένες θηλές και ξηρό δέρμα

Η Purelan™ είναι ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει 
τις θηλάζουσες μαμάδες, ανακουφίζοντας από τον πόνο 
και προστατεύοντας το δέρμα σας. Γιατί τίποτα δεν πρέπει 
να σας εμποδίζει να δώσετε στο μωρό σας το καλύτερο 
ξεκίνημα για τη ζωή του.

Χρησιμοποιήστε Purelan™  
σε κάθε θηλασμό για την  
ενυδάτωση και την προστασία  
των θηλών σας.

Η βαθιά ενυδατική δράση της  
λανολίνης είναι επίσης ιδανική για 
σκασμένα χείλη και ξηρό δέρμα – 
κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά.

Διαθέσιμη σε 
συσκευασίες των 

7g και των 37g

Υψηλής καθαρότητας λανολίνη 
ιατρικής ποιότητας – κλινικά 
αποδεδειγμένη ανακούφιση για 
πληγωμένες θηλές.

Ασφαλής για εσάς και το μωρό σας 
– δεν χρειάζεται αφαίρεση πριν από τον 
θηλασμό.

Φυσική – η σύνθεση με ένα μόνο 
συστατικό, τη λανολίνη, προσφέρει 
ενυδάτωση και προστασία.

Γρήγορη ανακούφιση – η πλούσια υφή 
της καταπραΰνει τον πόνο στις θηλές, 
προστατεύει το δέρμα και το ενυδατώνει 
από το εσωτερικό.

 

Δερματολογικά ελεγμένη, 
υποαλλεργική

Προμήθεια με ηθικό τρόπο – 
μαλλί από αγροκτήματα που 
δεν εφαρμόζουν την πρακτική 
«mulesing» (εκδορά) στα ζώα

Χωρίς πρόσθετα, 
συντηρητικά, αρώματα

Ως θηλάζουσα μαμά, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε 
πόνο ή ευαισθησία στις θηλές που προκαλούνται από 
τον συχνό θηλασμό, το σάλιο και, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, τη λανθασμένη τοποθέτηση και 
την εσφαλμένη προσκόλληση του μωρού. Όταν 
αισθάνεστε τέτοιου είδους ενόχληση και δυσφορία, 
μπορεί να χρειάζεστε περισσότερο χρόνο ανάμεσα 
στα γεύματα για την αποκατάσταση του δέρματός σας.

Η Medela δημιούργησε την Purelan™ για να σας 
προσφέρει τη γρήγορη και αποτελεσματική 
ανακούφιση που χρειάζεστε. Και χάρη στην αγνή, 
φυσική σύνθεσή της, δεν χρειάζεται να αφαιρείται πριν 
από τον θηλασμό.

ΧΩΡΙΣ

ΦΥ

ΣΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ

Πρότυπα 
Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας



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.



www.medela.com

You will probably also have infants who, at times need to be fed small amounts of  
milk or medication repeatedly for short periods of time. During this time the  
infant may want to satisfy his natural suckling instinct or need help and practice for 
breastfeeding in the future.

For infants that require small supplements, or medication,  
and also for suckling training:

FingerFeeder

With the FingerFeeder it is possible to feed small amounts of milk or medication during 
the hospital stay. The FingerFeeder is attached to a syringe. Its made of soft silicone, 
which is gentle in the infant’s mouth. By suckling on the finger during feeding with the 
FingerFeeder, the infants can satisfy their natural need to suckle, which helps them to 
be satisfied and settled.
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FingerFeeder 
Only available for hospitals

Special Feeding Devices

Article Number Product Materials Qty

009.0005 Supplemental Nursing System Silicone, PP 1

Variable1) SpecialNeeds-Feeder Silicone, PP 1

Variable1) SoftCup-Advanced Cup Feeder Silicone, PP 1

800.0507 Baby Cup PP 10

008.0027 FingerFeeder Silicone 5

Spare Parts 

Supplemental Nursing System

200.7097 SNS Valves 3 Sizes, 1 Valveholder Silicone, PP 10

SpecialNeeds Feeder

008.0089 SpecialNeeds Teat Silicone 25

008.0080 Mini-SpecialNeeds Teat Silicone 25

SoftCup Advanced Cup Feeder

820.7004 Mouthpiece to SoftCup Silicone 1
1) Depending on language

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Find out more at www.medela.com or contact 
your local Medela representative.



Every drop of human milk counts 
 especially for vulnerable infants

Medela enables you to help 

those infants who need a 

little extra support when it 

comes to feeding.

Do you know how?



How can you benefit from  
Medela’s Special Feeding  
Device range?

We know that it can sometimes be a challenge for weak or premature infants to feed 
at the breast. This may be because their ability to create vacuum is just not good 
enough or because they cannot latch on for long enough, as they tire very easily. In 
other cases the infant may be healthy, but the mother does not provide enough milk 
for one feed, has adopted a baby or a medical condition and is therefore unable to 
breastfeed. Without a suitable device, these infants cannot enjoy the warm feeling and 
closeness to their mother during breastfeeding and the feeding must often be done by 
the hospital’s staff. 

To administer supplemental nutrition to infants while being breastfed:

Supplemental Nursing System (SNS)

The Supplemental Nursing System is a unique product that enables mothers to 
breastfeed, when they would otherwise be unable to do so. The Supplemental 
Nursing System is hung around the neck and thin tubes are placed alongside the 
nipple. These tubes are not felt by the infant during feeding. In cases in which infants 
have weak suction or cannot maintain vacuum long enough, or if mothers have poor 
milk supply, the Supplemental Nursing System can be used to supplement feeding.  
It is also possible to use this system to feed adopted infants. Mothers can use the 
system to feed either their own expressed milk, milk from a milkbank or artificial 
supplements. In addition, the infant can train to suckle properly and milk production 
can be stimulated. For many mothers it may be possible to resume breastfeeding at  
a later date.

With the Supplemental Nursing System more infants are able to breastfeed, which 
maintains the unique contact between mother and child and helps them to be 
satisfied and settled. You are released from feeding duties and can concentrate on 
other important tasks.

Best possible care 
for infants
Natural breastfeeding is not always possible.
Vulnerable newborns who are unable to feed at the 
breast are especially dependent on human milk. Being 
the feeding expert in this area, Medela enables you to 
give newborns the little extra support they need. 
Medela Special Feeding Devices, in combination with 
your empathic care and that of the parents, provide the 
best possible solution.

Breastfeeding Solution Circle

Supplemental Nursing 
System (SNS)



Some of the little patients in your hospital have a cleft lip/palate, neurological 
 disorders or are weak or premature. These newborns struggle to feed at the breast or 
with regular teats. Feeding them can be very time consuming and sometimes valuable 
human milk is lost. Furthermore, the amount of milk fed to the newborn is often 
difficult to determine. In many cases the infants are too weak to efficiently feed orally 
and therefore fail to gain adequate weight. As a result they may require enteral 
feeding, which might extend the length of their stay in hospital.

For infants with cleft lip/palate and newborns with neurological 
 disorders: 

SpecialNeeds®-Feeder

With the SpecialNeeds-Feeder it is possible to feed infants with cleft lip/palate more 
easily, without spillage and in less time. The one-way valve membrane between bottle 
and teat allows the teat to be filled with milk before the feed so that no air can enter. 
Furthermore, the SpecialNeeds-Feeder has a slit valve on the tip of its teat to easily 
regulate the milk flow by changing the position of the teat in the infant’s mouth. The 
line mark on the teat helps to find the right position. The slit valve makes the teat 
sensitive to even the smallest feeding effort by the infant. Moreover, you are able to 
support this suckling behaviour by squeezing the teat, which ensures adequate milk 
intake.

In addition smaller teats are available – the Mini-SpecialNeeds Teats. Simply replace 
the standard with the Mini-SpecialNeeds Teat.

For short-term feeding of weak or premature newborns: 

SoftCup™-Advanced Cup Feeder

Feeding with the SoftCup is the easiest way of cup feeding. Its soft, spoon-shaped 
mouthpiece lies gently on the infant’s lower lip, allowing a better dosage to be 
administered with less spillage. Additionally, this cup comes with an 80 ml graduated 
container. Having the entire milk amount in the container prevents spillage and saves 
time. The graduation allows you to track more easily the amount of milk taken, 
allowing you to be sure that the infant has fed sufficiently. Because of a one way valve 
membrane between the container and the mouthpiece, the milk flow can easily be 
regulated by squeezing the chambers of the mouthpiece. 

Baby Cup

A low-cost alternative for the short term feeding of smaller milk amounts, small 
supplements, or medication is the Baby Cup. Its graduation, as well as its slanted 
scale, allows you to track intake.

With the SpecialNeeds-Feeder, the SoftCup-Advanced Cup Feeder and the Baby Cup 
the infants will be satisfied, more settled and gain sufficient weight. Enteral feeding 
might not be necessary, and with maintenance of weight an earlier discharge from 
hospital can be possible.

SpecialNeeds®-Feeder

Mini-SpecialNeeds® Teat 
Only available for hospitals

SoftCup™-Advanced Cup 
Feeder

Baby Cup
Only available for hospitals
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I. Διεθνής εγγύηση
  1.  Η Medela AG (εφεξής «Medela») καλύπτει το παρόν Προϊόν έναντι του τελικού χρήστη (εφεξής «Πελάτης»), 

ο οποίος αγόρασε το νέο προϊόν από την ίδια την Medela, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της ή το 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής, με εγγύηση για τυχόν ελαττώματα στην κατασκευή και στα υλικά για  
ένα (1) έτος, εφόσον η χρήση του είναι σύμφωνη με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται όπως περιγράφεται 
στις πληροφορίες προϊόντος και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες χειρισμού  
και συντήρησης. Για τα χειροκίνητα θήλαστρα, δεν εκχωρείται καμία εγγύηση στον Πελάτη. Εκτός αυτού, 
τα καταναλωτικά προϊόντα της Medela δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από περισσότερα του ενός άτομα, 
τόσο για λόγους υγιεινής όσο και διότι δεν είναι σχεδιασμένα για χρήση από περισσότερα του ενός άτομα. 
Σε περίπτωση χρήσης από περισσότερα του ενός άτομα, δεν παρέχεται εγγύηση στον Πελάτη. Η περίοδος 
ισχύος της εγγύησης (εφ‘ εξής “Περίοδος ισχύος της εγγύησης”) αρχίζει την αποδεδειγμένη ημερομηνία 
αγοράς (υπογραφή συμβολαίου αγοράς μεταξύ του Πελάτη και της ίδιας της Medela, του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου της ή του εξουσιοδοτημένου καταστήματος λιανικής). 

  2.  Η αποκλειστική υποχρέωση της Medela στα πλαίσια της παρούσας ρητής Εγγύησης θα είναι, κατά την 
αποκλειστική κρίση της Medela, η αντικατάσταση ή η επισκευή του Προϊόντος ή μέρους αυτού (ή, στην 
περίπτωση που το εν λόγω Προϊόν δεν διατίθεται πλέον, η παράδοση άλλου τύπου παρόμοιου με το συγκεκριμένο  
Προϊόν). Στην περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης του Προϊόντος ή μέρους αυτού στα πλαίσια της 
παρούσας Εγγύησης, γενικά, η Περίοδος ισχύος της Εγγύησης δεν παρατείνεται. Αναφορικά με την επισκευή  
ή αντικατάσταση του Προϊόντος ή μέρους αυτού στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης, η Medela καλύπτει  
με εγγύηση κάθε επισκευασμένο ή αντικατεστημένο Προϊόν ή μέρος αυτού για περίοδο ενενήντα (90)  
ημερών από την παράδοσή του ή μέχρι τη λήξη της αρχικής Εγγύησης, όποιο από τα δύο συμβεί δεύτερο.  
Όλα τα Προϊόντα ή τα μέρη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται από άλλα, περιέρχονται στην κυριότητα της 
Medela. Επίσης, η παρούσα ρητή Εγγύηση δεν καλύπτει τα παρελκόμενα.

  3.  Αυτή είναι μια επιπρόσθετη εγγύηση που παρέχεται δωρεάν. Δεν επηρεάζει τυχόν νομικές αξιώσεις ή δικαιώματα 
του Πελάτη, που απορρέουν από εθνικές νομοθεσίες που αφορούν την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.

II. Εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης
  1.  Ο Πελάτης πρέπει να απευθυνθεί στο κατάστημα λιανικής από το οποίο αγόρασε το Προϊόν, οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Medela ή οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Medela  
που υποδεικνύεται από την Medela (εφ‘ εξής “Κέντρο σέρβις της Medela”), εντός της περιόδου ισχύος της 
εγγύησης, προκειμένου να λάβει έγκριση εξυπηρέτησης στα πλαίσια της εγγύησης. Η Medela διατηρεί το 
δικαίωμα να χρεώνει το κατάλληλο εφ‘ άπαξ ποσό για τυχόν επιπρόσθετα έξοδα εξυπηρέτησης στα πλαίσια  
της Εγγύησης (δασμοί και τέλη εισαγωγής, έξοδα ανταλλαγής και αποστολής, εφοδιαστική και διαχείριση),  
εάν η χώρα εντός της οποίας έχει εγερθεί η συγκεκριμένη αξίωση είναι διαφορετική από εκείνη στην οποία  
είχε αρχικά αγοραστεί το Προϊόν. Η Medela διατηρεί το δικαίωμα να εξαρτά την παρεχόμενη εξυπηρέτηση  
στα πλαίσια της Εγγύησης από την εξόφληση των ανωτέρω ποσών από τον Πελάτη.

  2.  Προκειμένου ο Πελάτης να εξυπηρετηθεί στα πλαίσια της Εγγύησης, θα πρέπει να αποστείλει την αρχική 
απόδειξη αγοράς (με ημερομηνία) του νέου Προϊόντος από την ίδια την Medela, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό της ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής, να επιστρέψει το ελαττωματικό Προϊόν και  
να συμπεριλάβει μια περιγραφή του προβλήματος (μαζί με πληροφορίες σχετικά με το πότε αντελήφθη  
το συγκεκριμένο ελάττωμα). 

  3.  Το κόστος και οι κίνδυνοι επιστροφής του ελαττωματικού Προϊόντος θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον Πελάτη. 
Τα επισκευασμένα Προϊόντα ή εκείνα που παραδίδονται σε αντικατάσταση ελαττωματικών Προϊόντων θα 
παραδίδονται σε Πελάτες της ημεδαπής χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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III. Εξαιρέσεις από την Εγγύηση
  1.  Τυχόν προϊόντα που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους δεν καλύπτονται από την 

παρούσα Εγγύηση.
  2.  Η Medela δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση που το φερόμενο ως ελάττωμα ή δυσλειτουργία 

προκλήθηκε από τον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο, μετά από εσφαλμένο χειρισμό του Προϊόντος. Στην ανωτέρω 
περίπτωση περιλαμβάνονται ιδιαίτερα οι εξής ενέργειες:

 –  εσφαλμένος χειρισμός που σχετίζεται με τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης,
 –  χρήση από περισσότερα του ενός άτομα,
 –  επισκευή, μετατροπή ή συντήρηση κ.λπ. του Προϊόντος από οποιονδήποτε εκτός κάποιου εκ των Κέντρων 

σέρβις της Medela,
 –  εσφαλμένη μεταφορά.
  3.  Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά ή φερόμενα ως ελαττώματα ή δυσλειτουργίες  

που οφείλονται σε εξάσκηση υπερβολικού φορτίου, εφαρμογή εσφαλμένης τάσης ή σε οποιοδήποτε άλλο  
αίτιο πέραν του σκοπού για τον οποίο προορίζεται το Προϊόν, καθώς και σε ατύχημα, πυρκαγιά ή άλλους 
κινδύνους ή άλλο αίτιο που δεν οφείλεται ούτε μπορεί να αποδοθεί στην Medela.

  4.  Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν φυσικές ζημιές στο Προϊόν ή δυσλειτουργίες που οφείλονται στη 
χρήση του Προϊόντος σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο είδος βοηθητικού ή περιφερειακού εξοπλισμού.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το Προϊόν θεωρείται ότι δεν παρουσιάζει κανένα ελάττωμα με την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο με την παρούσα Διεθνή Εγγύηση. 

IV. Νομοθεσία που διέπει την παρούσα Εγγύηση και τόπος δικαιοδοσίας
Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διέπεται από τη νομοθεσία της Ελβετίας, εξαιρουμένων όλων των τυχόν 
αντιφάσεων με τις βασικές αρχές των εκάστοτε νομοθεσιών και εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων  
Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών της 11ης Απριλίου 1980. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών  
είναι τα τακτικά δικαστήρια στην περιοχή της καταχωρημένης έδρας της Medela στο Baar της Ελβετίας. Η Medela, 
κατά την αποκλειστική κρίση της, δικαιούται επίσης να λαμβάνει ένδικα μέσα στα αρμόδια δικαστήρια στην περιοχή 
της επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας του Πελάτη.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προς διευκόλυνσή σας και δεν αντικαθιστούν την αρχική απόδειξη αγοράς (με ημερομηνία).
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International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone  +41 41 562 51 51
www.medela.com

United Kingdom
Medela UK Ltd.
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG 
United Kingdom
Phone +44 161 776 0400
Fax +44 161 776 0444
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

Australia
Medela Australia Pty Ltd, 
Medical Technology
3 Arco Lane, 
Heatherton, Vic 3202
Australia
Phone +61 3 9552 8600
Fax +61 3 9552 8699
contact@medela.com.au
www.medela.com.au

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Austria
Medela Österreich GmbH
Goldschlagstraße 172/4/3
1140 Wien
Austria
Phone +43 720 310313 - 0 
Fax +43 720 310313 - 999
info@medela.at
www.medela.at

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

France
Medela France
14 rue de la Butte Cordière
91154 Étampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Italy
Medela Italia S.r.l. a socio unico
Via Turrini, 13/15 
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone + 39 051 72 76 88
Fax + 39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it
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