Akcesoria
wspomagające
karmienie naturalne

Profesjonalne akcesoria wspomagające
karmienie naturalne
Akcesoria wspomagające karmienie ludzkim mlekiem firmy Medela są efektem badań naukowych
i ponad 50 lat doświadczenia. Od wielu lat uwaga skierowana jest na zrozumienie rzeczywistych potrzeb
karmiących mam oraz zachowań dzieci. Dzięki badaniom poznawane są procesy, jakie zachodzą w ciele
kobiety w związku z produkcją pokarmu oraz sposób jego pobierania przez niemowlę. Na podstawie
tej wiedzy powstały wyjątkowe produkty wspierające mamę i jej maleństwo w różnych strefach związanych
z karmieniem piersią.

Odciąganie
pokarmu

Ochrona
piersi

Wiedza
oparta na
badaniach

Edukacja

Kompetencja

Wsparcie

Innowacja

Profesjonalizm

Podawanie
pokarmu

Kolekcjonowanie
pokarmu

Postępowanie z pokarmem

Medela oferuje rozwiązania oparte na gruntownej wiedzy naukowej, badaniach, innowacyjności
i profesjonalizmie. Dzięki temu w większości przypadków karmienie piersią może być z powodzeniem
realizowane.
Jednak bardzo ważnym elementem efektywnego wsparcia są: fachowa pomoc doradcy
laktacyjnego i profesjonalne narzędzia.
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Wybierz właściwy laktator
Poniższe pytania pomogą Ci wybrać odpowiedni laktator:
I Jak często zamierzasz odciągać pokarm?
I Czy częściej używasz laktatora w domu czy w pracy?
I Jak ważna jest dla Ciebie oszczędność czasu?
I Czy któryś z poniższych problemów dotyczy Ciebie?
I
I
I
I

wcześniak
płaskie/wklęsłe brodawki
zapalenie piersi
niedobór pokarmu

Sprawdź szczegóły naszych oznaczeń
2-fazowy rytm odciągania pokarmu (faza wywołania wypływu – ssanie szybkie
i płytkie oraz faza odciągania efektywnego – ssanie wolne i głębokie).
Technologia opatentowana przez firmę Medela sprawia, że mama odciąga więcej
mleka w krótszym czasie.

Wszystkie laktatory 2-fazowe zawierają w opakowaniu Calmę – wyjątkowe rozwiązanie
nie zaburzające odruchu ssania.

5

5 różnych rozmiarów końcówki lejka „personal fit” zapewnia komfortowe
i bezbolesne odciąganie pokarmu.

Odciąganie z obu piersi jednocześnie skraca czas pracy z laktatorem oraz pozwala
zwiększyć ilość odciągniętego pokarmu, a tym samym jego kaloryczność.

Wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem są wolne od Bisfenolu A.

Chcesz wiedzieć więcej?
Obejrzyj film instruktażowy
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lactaset™

harmony™

prosty. sprawdzony.

lekki. wygodny. sprytny.
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Bardzo łatwy w obsłudze odciągacz ręczny,
przeznaczony dla matek, które rzadko
odciągają pokarm.

Laktator Harmony jest ręcznym odciągaczem
pokarmu, który opiera się na 2-fazowym
rytmie odciągania.

I Wypróbowany i sprawdzony: na rynku
od ponad 25 lat

I Efektywny: więcej mleka w krótszym
czasie, dzięki technologii 2-fazowego
trybu odciągania

I Osobisty: idealny do sporadycznego,
ręcznego odciągania

I Osobisty: idealny do okazjonalnego
odciągania pokarmu

I Wygodny: regulowane poziomy podciśnienia
zapewniają efektywne odciąganie pokarmu

I Wygodny: ergonomiczny uchwyt
umożliwia skuteczne odciąganie

I Prosty: 6 elementów sprawia, że jest łatwy
w składaniu i czyszczeniu

I Łatwy: prosty w montażu, użyciu
i czyszczeniu

I Współpracuje z laktatorami szpitalnymi –
Lactina oraz Symphony (po dokupieniu
membrany)

I Mobilny: niewielka waga pozwala
na sprawne i dyskretne wykorzystanie
w każdym miejscu
I Współpracuje z laktatorami szpitalnymi –
Lactina (po dokupieniu tłoka kompletnego
oraz drenu) oraz Symphony (po dokupieniu
membrany oraz drenu)
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mini electric™

swing™

kompaktowy. poręczny. sprawdzony.

wygodny. cichy. wydajny.
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Podczas opracowywania produktów
korzystamy z naszych wieloletnich
doświadczeń w dziedzinie odciągania
pokarmu. Mini Electric to bardzo efektywny,
wygodny do transportu laktator, przeznaczony
do regularnego odciągania pokarmu.

Odciągaj mleko cicho i dyskretnie – elektryczny
odciągacz Swing łączy najnowszą technologię
z wzornictwem, które zapewniło mu wiele
nagród. Odciągacz elektryczny pracuje
bardzo cicho i z tego powodu jest idealnym
rozwiązaniem do częstego i dyskretnego
odciągania pokarmu.

I Mini Electric – sprawdzony i godny zaufania:
miliony matek korzystały z jego pomocy.

I Wydajny: odciągaj więcej mleka
w krótszym czasie, dzięki technologii
2-Phase Expression

I Ma płynną regulację siły ssania
I Wygodny: może być obsługiwany przy
pomocy tylko jednej ręki

I Wyjątkowy: doskonały do codziennego,
częstego odciągania

I Mobilny: kompaktowe wzornictwo i zasilanie
bateriami (2 x AA) lub za pomocą zasilacza
sieciowego

I Efektywny: regulacja poziomów
podciśnienia
I Prosty w obsłudze: łatwy do złożenia,
użytku i czyszczenia
I Wygodny: cichy i niewielki, idealny
do dyskretnego odciągania pokarmu
z użyciem baterii (4 x AA) lub zasilacza
sieciowego
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swing maxi™

freestyle™

skuteczny. wygodny. cichy.

wszystko w jednym. innowacyjność.
oszczędność czasu.
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Podwójny elektryczny odciągacz pokarmu
Swing maxi jest doskonały dla wszystkich
matek poszukujących prostego rozwiązania,
które pozwoli zaoszczędzić czas.
Nadaje się idealnie do stymulacji laktacji,
jak i do codziennego użytku.

Jeden z najmniejszych podwójnych
elektrycznych odciągaczy na świecie,
który pomaga mamom skrócić czas
odciągania pokarmu. Freestyle jest idealny
do codziennego i regularnego użytku
przy użyciu akumulatora lub zasilacza

I Wspieranie laktacji: odciąganie z obu piersi
jednocześnie może pomóc w zwiększeniu
i utrzymaniu produkcji pokarmu

I Efektywny: stymulacja obu piersi
jednocześnie wraz z 2-fazowym rytmem
odciągania zwiększa ilość pokarmu

I Efektywność: odciąganie z obu piersi
jednocześnie w połączeniu z technologią
2-Phase Expression zapewnia maksymalną
oszczędność czasu

I Nowoczesny: mały, lekki i cichy,
co sprawia, że codzienne odciąganie
pokarmu jest komfortowe i naturalne
I Elastyczny: indywidualna regulacja
poziomu podciśnienia oraz funkcja
zapamiętywania parametrów zapewnia
maksymalną skuteczność

I Wygoda: szereg poziomów podciśnienia
i ustawień
I Łatwość obsługi: prosty do złożenia,
użytkowania i czyszczenia

I Pełna kontrola: wyświetlacz pokazuje
wszystkie potrzebne informacje

I Elastyczność: lekkość i niewielki rozmiar
umożliwiają odciąganie w domu i poza nim,
y
z użyciem
baterii (6 x AAA) lub zasilacza
sieciowego

I Wsparcie w pozyskiwaniu mleka:
odciąganie z obu piersi jednocześnie
pomaga zwiększyć i utrzymać laktację
na odpowiednim poziomie
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Akcesoria do laktatorów

KOŃCÓWKI LEJKA PERSONAL FIT™

ZESTAWY CZEŚCI ZAPASOWYCH

I Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru
lejka gwarantuje efektywne i bezbolesne
odciąganie pokarmu

I Gwarantują poprawną i efektywną pracę
laktatorów firmy Medela
I Przeznaczone do modeli – base, lactaset,
harmony, mini electric, mini electric plus,
swing, pump in style

I Dostępne rozmiary: S (21 mm), L (27 mm),
XL (30 mm), XXL (36 mm)
I Rozmiar lejka można dopasować
przy użyciu szablonu

GORSET EASY EXPRESSION™
I Proste i wygodne rozwiązanie zapewniające
odciąganie pokarmu bez użycia rąk
I Przyjazny dla skóry i łatwy w pielęgnacji
materiał, wykonany z bawełny i elastanu
(certyfikat Öko-Tex standard 100)

Obejrzyj film instruktażowy
„Jak dobrać końcówkę lejka”

I Dostępny w rozmiarze S-XL, kolor biały
I Gorset można prać w pralce
w temperaturze 30°C
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Czym podać odciągnięty pokarm?

KUBECZEK 35 ml
I Przydatny w pierwszych
dniach życia dziecka
I Specjalnie ukształtowany
dziubek ułatwia karmienie
I Skalowany ukośnie
i pionowo

SOFT CUPTM
ZESTAW ŁYŻECZKI

SPECIAL NEEDS®
ZESTAW SMOCZKA

I Miękka silikonowa
łyżeczka umożliwia
dozowanie pokarmu

I Przeznaczony dla dzieci
z różnymi problemami
związanymi ze ssaniem
(np. rozszczep wargi i/lub
podniebienia)

I Napełnia się po naciśnięciu,
dzięki czemu można
kontrolować wypływ mleka
I Nie zaburza odruchu
ssania

I Umożliwia delikatne
i kontrolowane dozowanie
pokarmu w zależności
od potrzeb i możliwości
dziecka
I Jednokierunkowy zawór
zabezpiecza przed samowyciekaniem pokarmu

SNS

BUTELKA ZE SMOCZKIEM

SMOCZKI WIELORAZOWE

I Zestaw do dokarmiania
dzieci przy piersi lub
techniką po palcu

I Przeznaczona dla mam,
które przestały karmić
piersią

I Przeznaczone dla mam,
które przestały karmić
piersią

I Kontrola dozowanego
pokarmu

I Dostępne w 2 zestawach:
150 ml ze smoczkiem S,
250 ml ze smoczkiem M

I Można je stosować
ze wszystkimi butelkami
firmy Medela

I Dreny o 3 różnych
średnicach umożliwiają
dostosowanie siły
wypływu do potrzeb
i sytuacji dziecka

I Dostępne w 2 rozmiarach:
S – wolny wypływ
M – średni wypływ
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CALMA – wyjątkowe wsparcie
dla aktywnej mamy
Droga Mamo pamiętaj!
I W oparciu o badania naukowe powstał wyjątkowy produkt,
który jest nieocenionym wsparciem, dla każdej karmiącej
piersią mamy
I Zestaw nie zaburza odruchu ssania. Aby dziecko mogło
pobrać pokarm z Calmy musi pracować w taki sam sposób
jak przy ssaniu piersi.
I Dziecko w trakcie karmienia może robić przerwy
I Potrzeba tylko jednego rozmiaru smoczka w trakcie
całego okresu karmienia

Chcesz wiedzieć więcej?
Obejrzyj film instruktażowy
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Przechowywanie, transport i dezynfekcja
Dobra zasada stosowana przy przechowywaniu pokarmu, o której warto pamiętać jest taka, że
pokarm przeznaczony do przechowywania, powinien być tak szybko jak to tylko możliwe schłodzony.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy odciągnięty pokarm nie będzie transportowany i zamierzasz nim
nakarmić dziecko w ciągu kilku godzin po odciągnięciu.
Jeżeli pokarm ma być przechowywany dłużej, należy go zamrozić.

Droga Mamo pamiętaj!
I Skład Twojego pokarmu zmienia się wraz z rozwojem dziecka. Jeżeli tylko możesz, to nie podawaj
dziecku 6 miesięcznemu pokarmu sprzed 5 miesięcy. Jeśli to tylko możliwe nie przetrzymuj
pokarmu w zamrażarce dłużej niż miesiąc.
I Pokarm odciągany dla zdrowego dziecka można kolekcjonować (zbierać do butelki pokarm
z kilku odciągań), ale tylko wtedy gdy jest odpowiednio schłodzony – nie dodajemy pokarmu tuż
po odciągnięciu do pokarmu schłodzonego w lodówce, najpierw należy go schłodzić.
I Dla dzieci chorych lub urodzonych przedwcześnie pokarmu nie kolekcjonujemy. Schładzamy
i przetrzymujemy pokarm zgodnie z kolejnymi odciąganiami.
I Nie rozmrażamy pokarmu w kuchence mikrofalowej i wysokich temperaturach.
I Nigdy nie zamrażamy raz rozmrożonego pokarmu.

Temperatura
pokojowa

Torba
chłodząca

Lodówka

Zamrażalnik
w lodówce

Głębokie
mrożenie

2-5 dni
w temp. 4 °C

2 tyg.
-10 °C

3 m-ce
w temp. -14 °C
6-12 m-cy
w temp. -18 °C

24 h

Nigdy
nie zamrażać
pokarmu
powtórnie

Nigdy
nie zamrażać
pokarmu
powtórnie

Świeżo
odciągnięty
pokarm

do 12 h

do 24 h

Rozmrożony
pokarm

Nie
przechowywać

Nie
przechowywać
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TOREBKI PUMP & SAVE™
DO PRZECHOWYWANIA POKARMU

BUTELKI WIELORAZOWE
I Idealne do przechowywania odciągniętego
pokarmu w lodówce bądź zamrażarce

I Jednorazowe torebki o pojemności 150 ml
posiadają czytelną skalę i miejsce na notatki

I Pasują do każdego modelu laktatora
i zestawu do podawania pokarmu firmy
Medela

I Dzięki specjalnemu kształtowi można je
w higieniczny sposób nałożyć bezpośrednio
na odciągacz

I Posiadają czytelną kolorową skalę

I Wygodny sposób przechowywania mleka
mamy w lodówce lub zamrażarce

I Można myć w zmywarce
I Dostępne w dwóch pojemnościach
150 ml i 250 ml

TOREBKI QUICK CLEAN™ DO DEZYFEKCJI
W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

TOREBKA CITYSTYLE™ I CHŁODZIARKA
I Elegancka czarna torebka pomieści
laktator, chłodziarkę i inne akcesoria
potrzebne mamie w podróży

I Każda torebka przeznaczona jest do 20 cykli
dezynfekcji, specjalne oznakowanie pozwala
łatwo kontrolować liczbę procesów

I Chłodziarka zawiera profilowany wkład
chłodzący oraz 4 butelki o poj. 150 ml
z kolorową skalą

I Otwór na bocznym zgrzewie pozwala
na uwolnienie gorącej pary

I Bezpieczny transport: idealne rozwiązanie
dla mam odciągających pokarm poza
domem, w pracy lub podróży

I W torebce można dezynfekować wszystkie
akcesoria do odciągania i podawania
pokarmu (z wyjątkiem części elektrycznych)
Uwaga: W kuchence mikrofalowej prowadzimy
proces dezynfekcji parowej, a nie sterylizacji
jak często jest to mylnie podawane
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Wyjątkowa ochrona i pielęgnacja piersi
Pamiętaj, że największą wartość dla Ciebie i dla Twojego dziecka ma karmienie piersią, które nie
jest uciążliwe. Jeżeli podczas karmienia czujesz ból lub dyskomfort, skorzystaj z pomocy doradcy
laktacyjnego, żeby jak najszybciej znaleźć przyczynę tej sytuacji i usunąć wszystko to, co sprawia,
że karmienie odbierasz jako przykre.
Mimo tego, że współczesne mamy wiedzą już bardzo dużo, to na temat tego jak powinny
wyglądać piersi kobiety karmiącej, ciągle jeszcze krąży wiele mitów. Spróbujemy je rozwiać.
I Piersi nie muszą mieć idealnego kształtu i wielkości.
I Każda pierś ma zdolność wytwarzania mleka, którego ilość i jakość nie zależy od ich wyglądu
zewnętrznego. Mleko jest produkowane w tkance gruczołowej, a nie w tkance tłuszczowej (której
większa lub mniejsza ilość wpływa na wielkość piersi). Tylko jedna kobieta na kilka tysięcy nie jest
w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości pokarmu.
I Matki ze wszystkimi rodzajami brodawek (małe, płaskie, duże i wystające, a nawet wciągnięte)
mają zdolność wykarmienia dziecka. Czasem wymaga to jedynie więcej pracy i przygotowań.
I Zdarza się, że z różnych przyczyn, mama karmi tylko jedną piersią. W takich wypadkach pierś ta
wytworzy ilość pokarmu wystarczającą do absolutnie poprawnego rozwoju dziecka. Jednak fakt
jednostronnego układania maleństwa do karmienia (ograniczone naturalne bodźcowanie) może
skutkować pewnymi negatywnymi konsekwencjami, dlatego warto postarać się o konsultację
z rehabilitantem i ewentualnie dodatkowe ćwiczenia dla dziecka.

Co robić gdy bolą brodawki?
Bolesne brodawki to najczęściej skutek niepoprawnego przystawiania do piersi lub
problemów dziecka ze ssaniem. To światło ostrzegawcze informujące, że niezbędna jest
wizyta doradcy laktacyjnego.
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PURELAN™ 100

OSŁONY OCHRONNE

OSŁONY FORMUJĄCE

I 100% czystej lanoliny
(bez konserwantów)

I Idealnie przylegają do piersi

I Perfekcyjnie zabezpiecza
skórę brodawki przed
nadmiernym wysuszeniem

I Zapewniają odpowiednią
wentylację

I Mają wyraźnie mniejszy
otwór ze specjalnie
ukształtowanym
pierścieniem silikonowym

I Nie wymaga mycia piersi
przed następnym
karmieniem

I Zbierają wyciekający pokarm

I Separują brodawkę
od bielizny
I Zalecane podczas stosowania
PureLan 100 przy bolesnych
brodawkach

WIELORAZOWE WKŁADKI
LAKTACYJNE

JEDNORAZOWE WŁADKI
LAKTACYJNE

I Zbierają wyciekający
pokarm

I Bardzo chłonna substancja
żelująca gwarantuje
zachowanie czystej
bielizny

I Idealne do stosowania
w domu
I Nadają się do prania
w pralce w temp. 60°C

I Specjalny kształt oraz taśmy
samoprzylepne zapobiegają
przed przesuwaniem się
wkładki pod bielizną
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I Służą do profilowania
płaskich lub wklęsłych
brodawek
I Noszenie w okresie ciąży
powinno być pod kontrolą
lekarza. Po porodzie
spełniają te same funkcje
co osłony ochronne

NAKŁADKI CONTACT™
I Ultracienkie – cecha
bardzo istotna dla
utrzymania laktacji na
odpowiednim poziomie
I Specjalny kształt umożliwia
bezpośredni kontakt noska
dziecka z piersią mamy
I Zalecane przy
nieplastycznych, wklęsłych
lub płaskich brodawkach

Najwyższej jakości mieszanki ziołowe, przygotowane
specjalnie dla potrzeb matek karmiących piersią

Ziółka wspomagające laktację

PRODUCENT

I Wsparcie produkcji pokarmu
I Uzupełnienie witamin, mikro- i makroelementów
niezbędnych w okresie ciąży i karmienia piersią
I Ułatwiają trawienie mamie i dziecku
I Można stosować pod koniec ciąży i przez cały
okres karmienia naturalnego
I Słodzenie ziół nie wpływa negatywnie
na ich właściwości
I Nie zawierają konserwantów ani substancji
sztucznych

Herbatka BOCIANEK
Nasiona kminku
Nasiona anyżku
Nasiona kopru
włoskiego

działają mlekopędnie,
ułatwiają trawienie,
przeciwdziałają kolkom
i wzdęciom u dzieci

Liść melisy
Liść rutwicy
Liść kozieradki

działają mlekopędnie,
relaksująco, pobudzają
przemianę materii

Liść pokrzywy

działa wzmacniająco,
bogate źródło witaminy A,
K, B i C, żelaza i innych soli
mineralnych

Owoc jabłka
Owoc jeżyny
Owoc dzikiej
róży

pobudzają przemianę materii,
bogate źródło witaminy C
i soli mineralnych, poprawiają
walory smakowe

Kawka BOCIANEK
Prażone
nasiona lnu

poprawiają przemianę materii,
działają osłonowo na przewód
pokarmowy

Prażony korzeń
marchwi

działa mlekopędnie,
bogate źródło soli
mineralnych

Nasiona
czarnuszki
Nasiona anyżu
Nasiona kopru
włoskiego

działają mlekopędnie,
ułatwiają trawienie,
przeciwdziałają kolkom
i wzdęciom u dzieci

Owoc jeżyny

bogate źródło witaminy C,
poprawia przemianę
materii i walory smakowe

Należy jednak pamiętać, że substancje naturalne zawarte w tych ziołach tylko wspomagają proces
produkcji pokarmu, nie są zaś jego podstawową przyczyną. Nawet regularne picie ziół nie zapewni
odpowiedniego poziomu laktacji, jeśli piersi mamy nie będą regularnie opróżniane dzięki przystawianiu
dziecka, bądź odciąganiu pokarmu laktatorem.
Zioła pochodzą z najczystszych ekologicznie regionów Polski – Podlasie. Brak przemysłu, duża
odległość od aglomeracji miejskich, naturalny charakter środowisk biologicznych gwarantują ich
wyjątkowe właściwości i prawidłowe działanie.
Do wyprodukowania herbatki i kawki użyto w większości roślin zebranych ręcznie ze stanu
naturalnego w specjalnej ekologicznej strefie, w której nie używa się żadnych nawozów sztucznych
ani chemicznych środków ochrony roślin.
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Bielizna firmy Medela
Biustonosz dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią «Eva»

Koszulka dla kobiet karmiących
piersią „Tank Top”

Całkowicie bezszwowy,
miękki biustonosz
z klipsem umożliwiającym odpięcie miseczki
jedną ręką w celu
karmienia piersią.
Specjalny, rozciągliwy
materiał idealnie
podtrzymuje biust.

Komfortowa koszulka
z wbudowanym
biustonoszem może
być noszona pod
ubraniem lub jako
bluzka. Posiada klips
umożliwiający łatwe
odpięcie miseczki
jedną ręką.

Biustonosz dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią «Cindy»

Majtki bokserki dla kobiet w ciąży
i po porodzie

Model w większym
wycięciem z przodu
i regulowanymi
ramiączkami pozwala
lepiej dopasować
bieliznę, a klips
umożliwia łatwe
odpięcie miseczki
jedną ręką.

Specjalne
wzmocnienie z przodu
i z tyłu podtrzymuje
powiększający się
brzuszek oraz przynosi
ulgę plecom.

Koszulka dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią

Pas dla kobiet w ciąży

Wygodna koszulka
może być noszona
zarówno w ciąży
jak i po porodzie.
Dzięki odcięciu pod
biustem, dopasowuje
się do rosnącego
brzuszka.

Oddychający materiał
zapewnia odpowiednie
podtrzymanie brzucha,
którego potrzebuje
kobieta. Wzmocnienie
z tyłu zapewnia komfort
dla dolnego odcinka
kręgosłupa.
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Medela – kompletne rozwiązania
dla każdej karmiącej naturalnie mamy
I Ponad 50 lat doświadczenia w tworzeniu i sprzedaży akcesoriów
wspomagających karmienie naturalne
I Od ponad 20 lat Medela razem z naukowcami i lekarzami prowadzi
badania nad składem mleka kobiecego i fizjologią laktacji
I Projektowanie i produkcja odbywa się zgodnie z certyfikowanym
systemem zarządzania jakością, dlatego wszystkie laktatory firmy Medela
są wyrobami medycznymi i spełniają najwyższe standardy jeśli chodzi
o efektywność, higienę i bezpieczeństwo użytkowania
I Ponad 80% polskich szpitali używa produktów firmy Medela

Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Tel./Fax: (22) 864 38 65
Tel.
(22) 865 12 50
www.medela.pl
info@medela.pl
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