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Jak Medela wspiera karmiące mamy i ich maleństwa?
Dawniej nowonarodzone dzieci najlepiej wiedziały jakiego pokarmu im potrzeba - i jak go dostać. Niestety cywilizacyjny rozwój 

nie idzie zawsze w parze z poszanowaniem natury, co sprawia, że wielu mamom potrzeba dzisiaj wsparcia w procesie karmienia 

piersią. Pomocy, by mogły zapewnić swoim maleństwom najbardziej fenomenalny pokarm, niezbędny do ich optymalnego 

rozwoju w początkowym okresie życia. Realizacja tego wsparcia to główny cel firmy Medela: Pomagamy mamom karmić dzieci 

własnym mlekiem nawet w przypadkach, gdy z różnych przyczyn nie jest możliwe bezpośrednie karmienie piersią. 

Z wielką przyjemnością nadzoruję realizację tej misji w tak wielu krajach świata, by matki mogły w miarę komfortowo budować 

tę najpiękniejszą i najzdrowszą relację swojego macierzyństwa. Praca na rzecz najmłodszych i najmniejszych jest dla mnie 

ogromnym zaszczytem.  

Pracując w szpitalu wyjątkowe momenty radości mieszają się z momentami smutku i niepowodzenia. 
Jak Pan sobie z tym radzi?
Oczywiście, życie to wielkie koło wzlotów i upadków…. Jednak świadomość, że dostarczamy mamom najwyższej jakości 

wsparcia, jakości iście szwajcarskiej oznacza, że dajemy najlepsze co tyko można sobie wyobrazić w sytuacjach, gdy pomoc 

jest potrzebna. Bazą takiego wsparcia jest stały rozwój i ulepszanie naszych produktów – aby być kompetentnym partnerem 

dla mam i specjalistów trzeba poznać i zrozumieć ich potrzeby. Dzięki takiemu podejściu łatwiej radzimy sobie z emocjami 

i łatwiej nam razem odnieść sukces.

Dostarczenie maleństwom najbardziej fenomenalnego pokarmu i wsparcie matek w procesie karmienia piersią to klucz 

naszej kompetencji.

MICHAEL LARSSON
Prezes Zarządu | Medela AG

perfekcja rodzi się z pasji



4 MEDELA

Wiedza oparta na badaniach

 Badania Profesora Petera Hartmana w ogromnym stopniu 
poszerzyły wiedzę w zakresie porównawczej biochemii laktacji. 
Jego karierę w tej dziedzinie zapoczątkowały narodziny 
córki w roku 1971, oraz przyjęcie w poczet wykładowców 
medycznych Uniwersytetu Zachodniej Australii w roku 1972. 
 Opublikował bardzo wiele prac naukowych w temacie 
składu i sposobu powstawania pokarmu ludzkiego w całym 
cyklu laktacji, od momentu jej rozpoczęcia aż do zakończenia. 
Obecnie jego badania skupiają się na głębszym zrozumieniu 
procesu wytwarzania pokarmu przez organizm kobiety i 
rozwoju klinicznej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu piersi 
w trakcie laktacji. Niebagatelne znaczenie mają również 
badania dotyczące efektywności odciągaczy elektrycznych, 
których wyniki pozwoliły w znacznym stopniu poprawić jakość 
oferowanego wsparcia w tym zakresie. Badania Profesora 
Petera Hartmana przyniosły mu rozgłos, dzięki nim jest 
postacią rozpoznawalną na całym świecie. 

 W 2006 roku otrzymał nagrodę „Macy-Gyorgy Award” 
od “International Society for Research Human Milk 
and Lactation”, w roku 2007 otrzymał “La Leche League 
International Award of Excellence” za wkład we wsparcie 
karmienia piersią.W 2010 roku uhonorowano go renomowaną 
nagrodą “Rank Prize” za wyjątkowy wkład w rozwój wiedzy 
o laktacji. Ten niezwykły naukowiec i wyjątkowy mówca 
wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań, w trakcie 
wykładów i konferencji w takich krajach jak: USA, Kanada, 
Meksyk, Wielka Brytania, Niderlandy, Niemcy, Włochy, 
Szwajcaria, Szwecja, Norwegia, Francja, Japonia, Hong Kong, 
Singapur, Zimbabwe czy Nowa Zelandia. 

 Dzięki współpracy z firmą Medela znacznie poszerzyliśmy 
nasze możliwości badawcze procesu laktacji.

Medela i Uniwersytet Zachodniej Australii

„Dostarczając rzetelne 
badania naukowe 

środowiskom 
medycznym 

wspieramy 
karmienie piersią.”
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Wiedza oparta na badaniach

Rozumienie natury pozwala nam budować mądre wsparcie, dzięki któremu Mamy mogą o wiele łatwiej rozwiązywać 
problemy z karmieniem piersią.

Komórki macierzyste w mleku Matki. 
To wyjątkowe odkrycie często pozwala 
przekonać młodą Mamę do zwiększonego 
wysiłku i pracy. Mama, która rozumie 
fenomen własnego pokarmu o wiele łatwiej 
radzi sobie z ewentualnymi problemami.

Najnowsze badania przyniosły 4 kluczowe 
odkrycia: 

1.  Podciśnienie odgrywa kluczową rolę 
w odprowadzaniu pokarmu z piersi.

2. Język nie porusza się w sposób perystaltyczny.

3.  Nie występuje wyraźne wgłębienie się brodawki 
sutkowej w język.

4.  Koniec brodawki sutkowej nie sięga aż 
do granicy podniebienia twardego i miękkiego. 

Dzięki wiedzy o tym jak zbudowana jest 
pierś i jak funkcjonuje w trakcie laktacji 
powstają wyjątkowo efektywne laktatory. 

Skład Pokarmu Kobiecego

Ssanie

Anatomia piersi

CO SIĘ ZMIENIŁO?

Kanaliki mleczne łączą się bliżej 
brodawki sutkowej.

Tradycyjnie opisywane zatoki 
mleczne nie istnieją.

Tkanka gruczołowa znajduje się 
bliżej brodawki sutkowej.

Podskórna tkanka tłuszczowa 
występuje w minimalnej ilości 
u podstawy brodawki sutkowej.

Mleko kobiece jest najlepsze dla wszystkich 
niemowląt. Zawiera wszystkie składniki 
potrzebne do zdrowego rozpoczęcia życia.

Aby wiedzieć, jak odciągnąć maksymalną ilość 
pokarmu w jak najkrótszym czasie, trzeba rozumieć 
jak robi to dziecko.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i wiedzy opartej 
na badaniach naukowych utrzymanie laktacji nawet przy pełnej 
separacji od dziecka nie stanowi obecnie żadnego problemu.

Zachowanie się dziecka podczas ssania

60 Faza odciągania
Przepływ mleka 

120 Faza stymulacji
Brak przepływu mleka

Odruch wypływu mleka

Oryginalna technologia
firmy Medela

Technologia
2-fazowego odciągania

Potwierdzone uzyskiwanie większej ilości mleka w krótszym czasie
Oparta na wynikach badań naukowych: 

naśladuje wzorzec ssania dziecka

Wiedza oparta na badaniach naukowych 
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Innowacja

Wiedza
oparta na 
badaniach

Profesjonalizm

Wsparcie

KompetencjaEdukacja

Profesjonalizm

Wsparcie Innowacja

KompetencjaEdukacja

Wiedza
oparta na 
badaniach

Odciąganie
pokarmu

Kolekcjonowanie
pokarmu

Transport i dezynfekcja

Podawanie 
pokarmu

Ochrona 
piersi

Dostarczamy profesjonalne wsparcie we wszystkich trudnych sytuacjach związanych z karmieniem piersią, z jakimi może się 

spotkać Mama zarówno na terenie szpitala, w domu czy podróży.

Wszystko wokół karmienia piersią

Akcesoria wspomagające karmienie piersią firmy Medela są efektem ponad 30 lat doświadczeń i badań naukowych. 

Od tak wielu lat nasza uwaga skierowana jest na zrozumienie rzeczywistych potrzeb karmiących mam oraz zachowań dzieci. 

Ich zdrowie, wymogi i potrzeby w tym jakże wyjątkowym okresie karmienia piersią są najważniejszym fundamentem naszej 

działalności.
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kiedy wizja staje się rzeczywistością

Wiedza oparta na 
badaniach: Medela jest znana 

z ogromnego zaangażowania 

w badania naukowe, które zaowocowało 

najbardziej zaawansowanymi technologicznie 

odciągaczami pokarmu. Od ponad 40 lat 

Medela wspomaga zdrowy rozwój dzieci 

poprzez dostarczanie im fenomenalnego 

pokarmu jakim jest mleko mamy, dzięki 

wspieraniu ich mam w okresie karmienia 

piersią. Będziemy czynić tak nadal, 

dlatego zależy nam na współpracy 

z profesjonalistami, szpitalami, uniwersytetami 

jak również instytutami badawczymi na całym 

świecie.

Odciąganie pokarmu: 
Wspieranie matek w procesie 

utrzymania laktacji i odciągania 

pokarmu to główna domena naszej firmy. 

Jesteśmy światowym liderem produkującym 

odciągacze pokarmu, w tym te z innowacyjnym 

systemem dwufazowego odciągania. 

W naszej ofercie są laktatory szpitalne takie jak 

Symphony, jak również cała gama laktatorów 

osobistych, zbudowanych z wykorzystaniem 

najbardziej zaawansowanej technologii, 

naśladujących naturalny rytm ssania dziecka. 

Te produkty to wizytówka firmy Medela.

Kolekcjonowanie pokarmu: 
Możliwość kolekcjonowania 

pokarmu ze spełnieniem 

najwyższych standardów higieny, w butelkach, 

pojemniczkach lub torebkach wykonanych 

z czystych tworzyw, nie zawierających 

bisfenolu A, jest niezmiernie ważna dla zdrowia 

niemowląt. Aby mamy czuły się w trakcie 

odciągania komfortowo stworzyliśmy 

dla nich całą gamę akcesoriów spełniających 

ich indywidualne potrzeby – na przykład 

system lejków z opcją dopasowania 

do wielkości brodawek – wszystko by wspierać 

karmienie piersią.

Transport i dezynfekcja: 
Ta grupa produktów jest 

zaprojektowana aby pomóc 

personelowi i mamom w transporcie i 

przechowywaniu pokarmu. Łatwe w użyciu, 

wygodne pod względem utrzymania higieny 

rozwiązania, stworzone po to by niemowlęta 

mogły być karmione najbardziej dla nich 

optymalnym pokarmem – mlekiem mamy.

Podawanie pokarmu: 
Czasami maleństwa potrzebują 

odrobiny wsparcia. W przypadkach 

kiedy z różnych względów niemożliwe jest 

bezpośrednie karmienie piersią lub gdy 

występuje konieczność dokarmienia, Medela 

oferuje specjalnie zaprojektowane rozwiązania. 

Pomagamy podać pokarm takimi metodami, 

które w żaden sposób nie zaszkodzą 

karmieniu piersią. Dzięki temu niemowlę będzie 

mogło wrócić do bezpośredniego pobierania 

pokarmu z piersi tak szybko jak to tylko 

możliwe.

Ochrona piersi: Ta grupa 

produktów została stworzona 

by karmienie piersią było jak 

najmniej uciążliwym procesem. 

Aby mama mogła się czuć komfortowo 

potrzebuje sprytnych i praktycznych 

drobiazgów. Rozumiejąc jej potrzeby 

zapewniamy profesjonalne wsparcie.

Edukacja: Medela przykłada 

ogromną uwagę do przekazania 

najlepszej wiedzy opartej 

na badaniach naukowych. Bez gruntownego 

zrozumienia procesu karmienia piersią 

i wartości mleka mamy, nikt nie jest w stanie 

nieść odpowiedniej pomocy. Dlatego też 

oferujemy coraz to szerszą i stale 

unowocześnianą gamę produktów 

szkoleniowych.

Wsparcie: Naszym klientom 

na całym świecie staramy się 

zorganizować dogodny serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny. Rozumiejąc jak 

bardzo wyjątkową dziedzinę życia staramy się 

wspierać dbamy o to, by potrzeby naszych 

klientów zostały zaspokojone jak najszybciej 

i najefektywniej.



8 MEDELA

Dostępność pokarmu biologicznej matki 
na terenie szpitala
Bez względu na to, z jakimi problemami mamy do czynienia, odpowiednie połączenie wiedzy i technologii pozwala na realizację 

skutecznego karmienia piersią lub karmienia pokarmem matki. Niewątpliwie jest to duże wyzwanie dla personelu szpitala, 

wymagające bardzo często przewartościowania dotychczas stosowanych procedur. Z punktu widzenia organizacji opieki 

takie postępowanie oznacza dodatkowe koszty na zakup sprzętu oraz zatrudnienie lub wyszkolenie grupy specjalistów.

Niestety może również wiązać się z redukcją pieniędzy wpływających do szpitala, bo mali pacjenci karmieni pokarmem matki 

znacząco rzadziej wymagają stosowania różnorodnych procedur medycznych. Zatem możemy śmiało powiedzieć, że nasza oferta 

skierowana jest tylko dla „orłów” medycyny, rozumiejących wartość i znaczenie tej metody żywienia dla optymalnego rozwoju 

wcześniaków, noworodków i niemowląt.

Szpitalne akcesoria firmy Medela, powstały w oparciu w badania naukowe 
i wieloletnie doświadczenie. Rozumiejąc wagę problemu, staramy się jak najlepiej 
dopasować do potrzeb użytkowników i pomagamy budować skuteczne systemy 
wsparcia.

  Efektywne odciąganie pokarmu, spełniające najwyższe standardy higieny, pozwalające 
na długotrwałe utrzymanie laktacji nawet przy pełnej separacji od dziecka.

  Łatwy i higieniczny proces przechowywania pokarmu oparty na akcesoriach wielorazowych 
lub jednorazowych. 

  Profesjonalne podgrzewacze szpitalne (podgrzewanie suchym, gorącym powietrzem) 
pozwalają bezpiecznie podgrzać pokarm matki z temperatury pokojowej, z lodówki 
lub zamrażarki.

  Dobrze dobrana metoda podania pokarmu umożliwiająca w odpowiednim czasie 
powrót do karmienia bezpośredniego piersią.
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Profesjonalny podgrzewacz szpitalny przeznaczony do podgrzewania pokarmu ludzkiego, 
w którym ośrodkiem grzewczym jest suche, gorące powietrze.

CALESCA – SZPITALNY PODGRZEWACZ POKARMU

Urządzenie umożliwia 
podgrzewanie pokarmu 
z temperatury  pokojowej, 
pokarmu chłodzonego 
w lodówce lub rozmrażanie 
pokarmu. Docelowo pokarm 
jest zawsze podgrzewany 
do temperatury 34°C.

Podgrzewacz jest 
przystosowany do 
podgrzewania pokarmu 
kolekcjonowanego w 
pojemnikach o różnych 
pojemnościach, lub 
pokarmu umieszczonego 
w strzykawkach.

Pojemniki z podgrzewanym 
pokarmem wkładane są 
do specjalnego wkładu 
osłonowego, dzięki czemu 
możliwe jest zabezpieczenie 
najwyższych standardów 
higieny. Matka może mieć 
wkład osłonowy tylko 
i wyłącznie do własnego 
użytku.

Specjalny uchwyt umożliwia 
zawieszenie podgrzewacza 
na stojaku jezdnym 
w komplecie z innymi 
urządzeniami 
potrzebnymi do wykonania 
określonej procedury .

TOREBKI DO DEZYNFEKCJI W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

Proces dezynfekcji termicznej jest od dawna poznany i szeroko 
stosowany w szpitalnictwie. Wykorzystując kuchenki mikrofalowe 
umożliwiamy bardzo ekonomiczną jego wersję, jednocześnie 
pozwalającą na higieniczne przetrzymywanie akcesoriów. Torebka 
do dezynfekcji przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla jednej matki. 
Pozwala na przeprowadzenie 20 procesów dezynfekcji. Stanowi 
jednocześnie idealne opakowanie na akcesoria, dzięki czemu znacznie 
ogranicza się możliwość kontaktu z różnorodnymi zagrożeniami 
szpitalnymi (akcesoria przed i po dezynfekcji leża zawsze tylko w 
torebce). 

Dezynfekcja akcesoriów i podgrzewanie pokarmu

To dwa obszary, są bardzo ważne w procesie wspierania karmienia piersią, karmienia mlekiem matki na terenie szpitala. 

Czy przed każdym odciąganiem pokarmu matka powinna korzystać ze sterylnych akcesoriów, czy może wystarczy jeśli będą 

dezynfekowane, a poddawane sterylizacji tylko w przypadku przekazania ich innej pacjentce? 

Ostateczną procedurę postępowania powinien opracować zespół danego szpitala.

Transport 
i Dezynfekcja
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ŁATWOŚĆ OBSŁUGI 
Jedno pokrętło by z łatwością 
dostosować poziom podciśnienia

KOMFORTOWA CISZA
Bezwibracyjny silnik zapewnia 
bardzo cichą pracę urządzenia

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 
Separacja mediów (izolacja wnętrza 
laktatora od części, które pozostają 
w kontakcie z pokarmem) zapewnia 
najwyższy standard higieny.  

LAKTATOR SYMPHONY 
Symphony jest laktatorem profesjonalnym 
(z separacją mediów) przeznaczonym 
dla szpitali i systemu wypożyczalni. 
Umożliwia utrzymanie laktacji nawet przy 
długotrwałej separacji. Niezwykle efektywny 
i komfortowy z opcją odciągania z obu piersi 
jednocześnie.  

DOSTĘPNE AKCESORIA

 Wózek jezdny

 Sztywna walizka

 Blokada karty

 Samochodowy kabel zasilający

Liderzy technologii odciągania pokarmu
Szpitalne, profesjonalne odciągacze pokarmu zawsze zapewnią dostęp maleństwom do pokarmu mamy. 

Stanowią idealne wsparcie w sytuacjach niedoboru pokarmu, nawału mlecznego, trudności wynikających 

z bolesnych brodawek czy porodu przedwczesnego.

Odciąganie Pokarmu
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KARTA PREEMIE+

Zawiera w sobie program Standard 2.0, 
jak również jego unowocześnioną opcję 
Preemie+. Przeznaczona dla matek, 
które z różnych przyczyn pozostają 
po porodzie w pełnej separacji 
od dziecka. Program Preemie+ 
umożliwia idealne odwzorowanie rytmu 
ssania wcześniaka, w którym przeważa 
ssanie stymulujące (szybkie i płytkie).
Po wywołaniu laktacji matka może 
przełączyć tryb pracy na Standard 2.0, 
który idealnie odwzorowuje rytm ssania 
dziecka urodzonego o czasie.

inteligentne odciąganie pokarmu

UNIKALNE MOŻLIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej karty 
chipowej laktator Symphony może 
odwzorować dowolny model ssania. 
Na rynku dostępne są w chwili obecnej 
dwie karty:

 Karta Standard 2.0
 Karta Preemie+ 

Laktatory Symphony na rynku polskim 
dostarczane są z kartą Preemie+

i wielorazowymi lub jednorazowymi 
akcesoriami.

LACTINA 

Starszy model laktatora szpitalnego, 
wciąż cieszący się ogromną 
popularnością na rynku polskim. 
Odwzorowuje tylko fazę odciągania 
właściwego (wolno i głęboko), posiada 
regulację siły ssania, a zbudowany jest 
tak by została zachowana separacja 
mediów. Wyposażony jest w akcesoria 
wielorazowe lub jednorazowe.
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JEDNORAZOWY ZBIORNICZEK
NA SIARĘ 35 ml

Do zbierania małych porcji siary

  Specjalnie ukształtowane dno, 
by z łatwością pobrać pokarm 
strzykawką

  Mała pojemność by 
nie stresować mamy

  Dostarczany w zestawach sterylnych, 
gotowy do użycia

Zbiorniczki na Białe Złoto
Aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby, jakie występują w szpitalach Medela oferuje szeroką 
gamę różnorodnych akcesoriów do kolekcjonowania pokarmu. 
Zarówno jednorazowe zestawy, jak i produkty wielorazowe są integralną częścią 
komplementarnego systemu odciągania i przechowywania pokarmu.

System znakowania oparty na specjalnych nalepkach pozwala w sposób bezpieczny w jednym 
miejscu przechowywać pokarm wielu różnych matek, dodatkowo znakowany datą i godziną 
odciągania.

NIE ZAWIERAJĄ BISFENOLU A
Wykonane z polipropylenu.

Przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Kolekcjonowanie Pokarmu

JEDNORAZOWE BUTELKI
150 ml i 80 ml 

Do kolekcjonowania, przechowywania 
i podawania odciągniętego pokarmu

  Dostarczane w zestawach sterylnych, 
gotowe do użycia

 Odpowiednie do pasteryzacji pokarmu

 Odporne na pękanie

BUTELKA WIELORAZOWA 
150 ml 

Wykonana z trwałego polipropylenu 
umożliwia przeprowadzenie 
wielokrotnej sterylizacji 
wysokotemperaturowej.
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ZESTAW DO OGRANICZONEJ 
LICZBY UŻYĆ

Dla zoptymalizowania kosztów i czasu związanych 
z przygotowaniem akcesoriów do użycia.

  Dostępne w opcjach z butelką lub bez. 

  Z określonym rozmiarem lejka 

  Przeznaczone do użytkowania tylko i wyłącznie 
przez jedną matkę

  Dostarczane w zestawach sterylnych – gotowe 
do użycia

  Limitowana liczba użyć – mogą być traktowane 
jako jednorazowe

ZESTAW WIELORAZOWY

Dla szpitali, które korzystają z tradycyjnych 
metod mycia i sterylizacji

  Przeznaczony do użytkowania 
przez różne matki

  Przed zastosowaniem konieczna 
sterylizacja

  Dostępny w wersjach do odciągania 
z jednej lub obu piersi jednocześnie

z uśmiechem patrzymy w przyszłość
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ZESTAW SMOCZKA 

  Umożliwia zróżnicowanie wypływu 
w zależności od potrzeb i możliwości 
dziecka

  Umożliwia delikatne i kontrolowane 
dozowanie pokarmu

  Jednokierunkowy zawór zabezpiecza 
przed samo-wyciekaniem pokarmu 
i sprawia, że do jego pobrania potrze-
bna jest aktywna praca dziecka lub 
osoby karmiącej

   Dostępny również w specjalnym, 
mniejszym rozmiarze przeznaczonym 
dla dzieci małych lub przedwcześnie 
urodzonych

SNS (SUPPLEMENTAL 
NURSING SYSTEM)

  Kontrola dozowanego pokarmu

  Zapewnia bezpośredni kontakt dziecka 
i piersią mamy (gdy stosowany jest 
na piersi mamy)

  Umożliwia karmienie po palcu

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

KUBECZEK JEDNORAZOWY 

  Specjalnie ukształtowany dziobek 
dla lepszej współpracy z ustami 
dziecka

  Skalowany ukośnie i pionowo

Pomożemy pokonać początkowe trudności
Bywa tak, że w pewnych sytuacjach bezpośrednie karmienie piersią jest niemożliwe. 
Niemowlęta, które same nie są w stanie pobrać pokarmu bezpośrednio z piersi szczególnie go potrzebują. 
Dzięki specjalnie zaprojektowanym akcesoriom i wsparciu otoczenia, maleństwom tym można dostarczać mleko mamy. 
Pozwoli to na lepszy rozwój i jak najszybsze pokonanie barier dzielących ich od piersi mamy.

Podawanie Pokarmu
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PIPETKA NASTRZYKAWKOWA

  Do podawania nawet niewielkich 
ilości pokarmu

  Wykonana z miękkiego, 
delikatnego silikonu

SMOCZKI

  W ofercie naszej firmy dostępne są smoczki w wersji wielorazowej 
i jednorazowej do karmienia dzieci przedwcześnie urodzonych. 
Opcja z szybszym i wolniejszym wypływem. 

  Smoczki jednorazowe pakowane w blister. 

Jednocześnie przestrzegamy przed używaniem tej metody dokarmiania 
dla dzieci urodzonych o czasie. Może ona powodować zniekształcenie 
odruchu ssania u noworodków.

Dobór metody podawania odciągniętego pokarmu powinien opierać się na ocenie wielu 
różnorodnych czynników - możliwości i umiejętności dziecka, dostępności opiekunów 
lub wykwalifikowanego personelu, rodzaj problemu laktacyjnego itp. 

Dokarmiać pokarmem odciągniętym jak i sztuczną mieszanką powinniśmy w sposób 
nie zaburzający naturalnego odruchu ssania lub umożliwiający w przyszłości bezpośrednie 
karmienie piersią.

każde maleństwo zasługuje 
na mleko mamy
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Wszystko do ochrony piersi
Często na początku karmienia potrzeba delikatnego wsparcia. Produkty Medela z tej grupy asortymentowej idealnie 
wypełniają specyficzne potrzeby mamy umożliwiając jej kontynuować karmienie piersią z maksymalnym komfortem.

Ochrona Piersi

NAKŁADKI CONTACT

  Ultracienkie – cecha bardzo istotna 
dla utrzymania laktacji 
na odpowiednim poziomie. 

  Specjalny kształt umożliwia 
bezpośredni kontakt noska dziecka 
z piersią Mamy.

  Zalecane przy nieplastycznych, 
wklęsłych lub płaskich brodawkach.

  Opakowania handlowe w trzech 
rozmiarach (S, M, L), w zestawie 
z wygodnym i higienicznym pudełkiem.

PURELAN 100

  100% czystej lanoliny (bez 
konserwantów).

  Perfekcyjnie zabezpiecza 
skórę brodawki przed nadmiernym 
wysuszeniem.

  Nie wymaga mycia piersi przed 
następnym karmieniem.

  Opakowania handlowe 7 g lub 37 g.

OSŁONY PIERSI 

  Idealnie przylegają do piersi.

  Zbierają wyciekający pokarm.

  Zapewniają odpowiednią wentylację.

  Separują brodawkę od bielizny.

  Zalecane przy stosowaniu kremu 
PureLan w związku z bolesnymi 
brodawkami.

  W opakowaniu handlowym 2 szt.
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matczyna opieka

Niestety bardzo często bolesność brodawek w trakcie karmienia piersią wynika z problemów 
ze ssaniem po stronie dziecka. Wczesna i poprawna diagnostyka funkcji ssania dziecka 
to kluczowe zadanie personelu szpitalnego. Dobra diagnoza problemu i szybkie działania 
rehabilitacyjne mogą w znacznej mierze obniżyć liczbę „bolesnych karmień”, jednocześnie 
znacznie poprawiając możliwości dalszego efektywnego karmienia piersią każdej matce. 
Krótkie wędzidełko, wygórowany odruch ssania, czy kąsania, obniżone napięcie mięśni twarzy 
to klasyczne przypadki powodujące znaczne trudności w ssaniu piersi lub zupełnie 
uniemożliwiające ten proces.

OSŁONY FORMUJĄCE 

  Mają wyraźnie mniejszy otwór 
ze specjalnie ukształtowanym 
pierścieniem silikonowym.

  Służą do profilowania płaskich lub 
wklęsłych brodawek. 

  Mogą być stosowane już w okresie 
ciąży. Po porodzie spełniają te same 
funkcje co Osłony Piersi.

  W opakowaniu handlowym 2 szt.

JEDNORAZOWE WKŁADKI 
LAKTACYJNE

  Z systemem żelującym, 
bardzo chłonne.

  Gwarantują zachowanie 
czystej bielizny.

  W opakowaniu handlowym 
30 szt. lub 2 szt.

WIELORAZOWE WKŁADKI 
LAKTACYJNE

  Zbierają wyciekający pokarm.

  Idealne do stosowania w domu.

  Nadają się do prania w pralce.

  W opakowaniu handlowym 4 szt.
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Inne obszary wsparcia
Kiedy mama opuszcza szpital często ciągle potrzebuje pomocy, kontaktu z profesjonalistami. Medela oferuje najszerszą 
gamę specjalistycznych akcesoriów wspomagających karmienie piersią do użytku osobistego, dzięki którym można 
odciągnąć, przechować, a następnie, w bezpieczny dla karmienia piersią sposób, podać pokarm dziecku. Produkty nasze 
znaleźć można w aptekach i sklepach z akcesoriami dla matki i dziecka, także u specjalistów pomagających rozwiązywać 
problemy laktacyjne.

Kolekcjonowanie 
Pokarmu

Transport 
i Dezynfekcja

Odciąganie 
Pokarmu

PODGRZEWACZ B-WELL

  Specjalny proces podgrzewania 
pozwala maksymalnie zachować skład 
pokarmu naturalnego.

  Opcja podgrzewania zamrożonego 
pokarmu.

  Łatwy do przechowywania, można go 
schować w całości do Dezynfektora 
Parowego B-Well.

DEZYNFEKTOR PAROWY B-WELL

Niezawodna dezynfekcja butelek i innych 
akcesoriów do odciągaczy.

  Dezynfekcja parowa, bez użycia 
chemikaliów.

  Bardzo łatwy w czyszczeniu.

  Obsługa za pomocą tylko jednego 
przycisku gwarantuje łatwość 
i bezpieczeństwo.

SWING MAXI

  Posiada dwufazowy cykl odciagania 
pokarmu

  Idealny dla mam wcześniaków 
i bliźniaków

  Dla mam aktywnych zawodowo

  Posiada stopniową regulację siły 
ssania (panel sterujący).

  Lekki i wygodny w transporcie, 
zasilany sieciowo lub bateryjnie

FREESTYLE®

Najmniejszy laktator na świecie z opcją 
odciągania z obu piersi jednocześnie

  Odciąganie z obu piersi jednocześnie 
w dwufazowym rytmie ssania

  Do bardzo częstego odciągania 
wymagającego najwyższej 
efektywności

  Dla mam aktywnych zawodowo

SWING

  Pracuje w trybie dwufazowym 
(faza wywołania wypływu pokarmu 
– ssanie szybkie i płytkie oraz faza 
odciągania efektywnego – ssanie 
wolne i głębokie).

  Posiada stopniową regulację siły 
ssania (panel sterujący).

  Łatwy w transporcie, komfortowy 
w użytkowaniu (bardzo cichy 
i dyskretny).

HARMONYTM

Odciągacz ręczny z możliwością pracy 
w dwufazowym rytmie ssania

  Więcej mleka w krótszym czasie

  Komfortowy i bezbolesny

  Przeznaczony do odciągania kilka 
razy w tygodniu

  Mały, łatwy w użyciu, 
z możliwością rozbudowy
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Podawanie
Pokarmu

Bycie liderem w produkcji odciągaczy pokarmu wynika z bycia liderem we wsparciu i edukacji. 
W ciągu ostatnich 10 lat Medela zainwestowała ogromne środki na badania naukowe mające na celu rozwikłanie znaków 
zapytania procesu karmienia piersią.

W oparciu o badania naukowe powstał wyjątkowy produkt, który jest nieocenionym wsparciem, dla karmiącej piersią Mamy.

Zestaw nie zaburzający odruchu ssania. Aby dziecko mogło pobrać pokarm z Calmy musi pracować w taki sam sposób 
jak przy ssaniu piersi.

CALMA – wyjątkowe wsparcie 
dla aktywnej Mamy

Jeśli chcesz sprawdzić czy trzymasz w rękach butelkę bezpieczną dla karmienia piersią, 
nalej do niej wody, przekręć do góry dnem i naciśnij dwoma palcami na smoczek. 

Jeśli wypływa z niej strumień lub krople możesz mieć pewność, że nie jest to Calma.

CALMA TEST

Jeśli dziecko spotkało się już ze zwykłym smoczkiem może odmówić 
ssania Calmy, tak jak często odmawia ssania piersi po wprowadzeniu 
zwykłej butelki.

Prezentowany powyżej produkt jest rekomendowany dla kilkutygodniowych dzieci, które bez problemu są karmione piersią. 
Dzięki niemu krótkotrwałe separacje nie wpływają negatywnie na dalsze karmienie piersią. Firma Medela w chwili obecnej pracuje 
nad podobnym rozwiązaniem, ale przeznaczonym dla wcześniaków i noworodków, do stosowania na terenie szpitala.
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Moje maleństwo urodziło się przedwcześnie. Przez ponad dwa miesiące 
dostarczałam swój pokarm do szpitala. Po powrocie córki do domu, dzięki pomocy 
konsultantki laktacyjnej rozpoczęłam karmienie piersią. Udało się nam dzięki temu, 
że utrzymałam laktację na odpowiednim poziomie. Nie było to dla mnie trudne, 
bo korzystałam z laktatora firmy Medela. Moja kuchnia pełna jest też innych 
produktów tej firmy, a ja spokojnie mogę je polecić innym, bo dzięki nim 
dziś karmię swoją córkę piersią.

Przed urodzinami mojego syna nie byłam pewna czy uda mi się karmić go piersią, 
czy będę miała wystarczającą ilość pokarmu. Wiedziałam, że wiele moich koleżanek 
poniosło porażkę. Gdy weszłam do sklepu by kupić akcesoria przyciągnął mnie ich 
słoneczny kolor, wybrałam Medelę. W szpitalu położna powiedziała mi, że to dobry 

wybór, że oni też korzystają ze sprzętu tej firmy. Dzisiaj mój syn ma siedem miesięcy, 
w południe zajada zupkę z talerza, ale wieczorem, w nocy i rano karmię go piersią. 

On rozwija się wspaniale, a ja jestem szczęśliwa.

W szpitalu, zaraz po urodzeniu mojej córki usłyszałam, że mam zbyt mało 
pokarmu i trzeba dokarmić moje dziecko sztuczną mieszanką. Zgodziłam się, 

ale powiedziałam lekarzowi, że zrobię tak, aby nie zaszkodzić mojemu dziecku. 
Pokarm, który przyniósł mi lekarz przelałam do SNS-a firmy Medela i nakarmiłam 

maleństwo piersią. Zaraz po karmieniu zaczęłam stymulację laktacji laktatorem 
SWING. Wszyscy byli zadowoleni, a ja musiałam dokarmić córkę jeszcze tylko dwa 

razy. Dzisiaj Ilona ma 5 miesięcy, rozwija się wspaniale i je tylko z mojej piersi. 

Po urodzeniu dziecka musiałam szybko wrócić do pracy. Wcześniej w szkole 
rodzenia usłyszałam, że jeśli włożę trochę wysiłku to mogę kontynuować karmienie 
piersią. Na „akcesoria karmieniowe” wydałam kilkaset złotych, ale nie żałuję 
ani jednego grosza. Karmiłam piersią 12 miesięcy i kiedy z mężem podsumowaliśmy 
ile kosztowałoby nas sztuczne mleko stwierdziliśmy, że za to co zaoszczędziliśmy 
możemy wyjechać z maleństwem na wakacje. Dzisiaj mówię wszystkim, że nasze 
pierwsze wspólne wczasy zafundowała nam Medela :)
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nasza misja

Nasza misja to wspieranie matek w procesie karmienia piersią.

Robimy to, bo rozumiemy, że w pierwszych miesiącach życia 
nic nie jest w stanie dziecku zastąpić najbardziej fenomenalnego pokarmu – mleka mamy.
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BILIBED® 

Fototerapia przyjazna dziecku 
z żółtaczką fizjologiczną

  Przy zastosowaniu kombinezonu nie ma konieczności 
używania okularków ochronnych

  Bardzo niskie koszty użytkowania

  Wysoka efektywność naświetlania, bez rozproszenia światłą

  Dwa niezależne liczniki czasu pracy i naświetlania

DOSTĘPNE AKCESORIA

  Kombinezony Bilikombi w wersji 
jednorazowej lub wielorazowej

  Torba transportowa

  Świetlówka światła niebieskiego

Niebieskie światło – Lepszy start
Dla noworodków z żółtaczką fizjologiczną najlepsza jest fototerapia, ale prowadzona w pobliżu mamy. 

Bilibed – lampa do fototerapii zaprojektowana została tak, by można było prowadzić naświetlania dziecka, 
nawet w nocy, bez konieczności separowania go od matki. 
Do prowadzenia fototerapii standardowej Medela oferuje lampę stojącą.

Fototerapia
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VARIO – MOBILNOŚĆ I PROSTOTA UŻYCIA 

  Niezawodny ssak Vario gwarantuje bezpieczne i efektywne 
użytkowanie. Ze względu na swoją wielkość i parametry 
idealnie nadaje się do wykorzystania na oddziałach 
noworodkowych.

  Jest lekki, cichy i bezwibracyjny. Jako jedyny z szerokiej 
gamy ssaków elektrycznych firmy Medela występuje w wersji 
akumulatorowej.

BASIC VACUUM EXTRACTOR – BEZPIECZNY 
I ŁAGODNY DLA MATKI I DZIECKA

Profesjonalnie zastosowana w czasie porodu vacuum 
ekstrakcja gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. 
Niezawodny model Basic idealnie sprawdza się 
w tak trudnych warunkach.

  Bardzo szybko buduje podciśnienie.

  Bardzo cichy i bezwibracyjny.

  Z precyzyjną regulacją podciśnienia na pulpicie ssaka 
lub opcjonalnie z regulatora nożnego.

  Szeroka gama akcesoriów i pelot położniczych.

Trwałość, Jakość, Niezawodność

Pompy ssące



Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 864 38 65
Tel. +48 22 865 12 50; +48 22 865 82 25

info@medela.pl
www.medela.pl

https://twitter.com/#!/MedelaPolska
http://www.facebook.com/pages/Medela-Polska

http://www.youtube.com/user/MedelaPolska


