Laktator Medela
z technologią Flex™
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Nowe doświadczenie w odciąganiu
pokarmu – stworzone dla Ciebie

Laktatory Medela z technologią Flex™
Zupełnie nowe doświadczenie w odciąganiu pokarmu – specjalnie dla Ciebie

Kąt 105° zapewnia lepsze
dopasowanie ułatwiające
wypływ mleka

Zabezpieczenie przed
przelaniem (zamknięty
system), dzięki któremu
możesz odciągać
pokarm w wygodniej
dla Ciebie pozycji

Każda mama jest inna, zarówno
pod względem kształtu piersi
i brodawek, jak i stylu życia. Nasze
nowe lejki z technologią Flex™ to
pierwsze laktatory zaprojektowane
z myślą o dopasowaniu do Twojego
kształtu i zapewnieniu wygody oraz
skuteczności odciągania pokarmu.

Lejek PersonalFit Flex™
Owalny kształt
umożliwia obrót
o 360°

Miękka, gładka
i elastyczna obwódka

Możliwość doboru
4 różnych rozmiarów
lejka – skorzystaj z
naszego przewodnika,
by dobrać najlepiej
pasujący rozmiar

Nowy lejek PersonalFit Flex™ został opracowany
przy pomocy zespołu naukowców i karmiących
mam. Cechuje się łatwością dostosowywania
do Twojego kształtu i wpływa na łatwiejszy
przepływ mleka, zapobiegając uciskowi dróg
mlecznych. Ułatwia to każdej mamie znalezienie
najwygodniejszej dla niej pozycji. Rezultat?
Wygoda i większa skuteczność odciągania
pokarmu, specjalnie z myślą o Tobie.

Więcej mleka
i większy komfort
zgodnie z testami
przeprowadzonymi
na mamach
Technologia odciągania
2-Phase Expression®
Dziecko przystawione do piersi na
początku ssie szybko, by pobudzić
wypływ mleka, a następnie ssie wolniej,
by zaspokoić głód. Technologia Medela
2-Phase Expression® naśladuje ten
instynktowny rytm, dzięki czemu
odciąganie pokarmu jest bardziej
naturalne i komfortowe.

Odciąganie podwójne
Badania wykazały, że połączenie podwójnego odciągania pokarmu i technologii
Medela 2-Phase Expression® pozwala na
odciąganie większej ilości mleka z większą
wartością energetyczną w czasie krótszym
niż czas potrzebny do zapełnienia dwóch
butelek przy pojedynczym odciąganiu.

Mleko matki jest nadzwyczajne. To najlepszy pokarm na start dla Twojego dziecka. Firma Medela od
ponad 50 lat współpracuje z naukowcami specjalizującymi się w dziedzinie karmienia piersią. Jesteśmy
tutaj, aby każdej mamie karmiącej piersią przekazać naszą wiedzę, doświadczenie i unikalne produkty,
w tym laktatory wykonane w Szwajcarii, oraz zapewnić zaufany personel medyczny na całym świecie.

Nasi naukowcy przetestowali
lejek PersonalFit Flex™ podczas
czterech badań klinicznych
z udziałem matek karmiących
piersią. Przeprowadzając ponad
1000 sesji odciągania pokarmu,
udowodniono, że zapewnia
on większy komfort i większą
skuteczność. Jak każdy produkt
firmy Medela, laktator Flex™
został stworzony po to, aby ułatwić
karmienie naturalne – dzięki niemu
możesz karmić dziecko własnym
mlekiem jeszcze dłużej.

Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

Freestyle Flex™

Dla szybkiego i efektywnego odciągania
pokarmu, gdy tego potrzebujesz

Dodatkowa butelka w o połowę
krótszym czasie

Swoboda odciągania dla
zapracowanych mam
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podwójny elektryczny

podwójny elektryczny
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Lejek PersonalFit Flex

Szpitalny zakres regulacji podciśnienia
2-Phase Expression®
Zabezpieczenie przed przepełnieniem
(zamknięty system)
Bez BPA
Funkcja pamięci
(zapisywanie ustawień odciągania)
Podświetlany wyświetlacz wskazujący
godzinę, poziom naładowania akumulatora
i poziomy podciśnienia

•
do 1 godziny

do 1 godziny

Kompletne rozwiązanie ułatwiające
przechowywanie, chłodzenie i transport
odciągniętego mleka matki

do 3 godzin (w zestawie bateria
do wielokrotnego ładowania)

Chłodziarka, butelki do przechowywania i torba do przenoszenia

*Badania kliniczne, porównanie PersonalFit Flex i PersonalFit, dane z badań własnych (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Pomoc i porady dotyczące karmienia mlekiem matki oraz laktatorów i innych produktów firmy Medela dostępne są na stronie www.medela.pl/flex
Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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pojedynczy elektryczny
™

Na baterie
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Rodzaj laktatora
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Laktatory
z technologią Flex™

