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Medela to firma, która inwestuje w badania podstawowe i odkrywcze prowadzone we współpracy z najważniejszymi międzynarodowymi 
opiniotwórcami. To zapewnia podstawy naukowe, które pozwalają opracowywać innowacyjne produkty i ulepszać standardy kliniczne.  
Dzięki temu Medela może wykorzystywać wyniki badań w praktyce.

Od 1996 roku Medela prowadzi wspólne badania z prof. Peterem Hartmannem i prof. Donną Geddes z Uniwersytetu Australii Zachodniej (UWA).
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Dwudziestoletnia współpraca 
z prof. Paulą Meier  
z Centrum Medycznego 
Uniwersytetu Rush (RUMC) 
w Chicago (USA)

Dziesięcioletnia współpraca 
z prof. Katsumi Mizuno 
z Uniwersytetu Showa  
w Tokio (Japonia)

Nieprzerwana współpraca 
przy ukierunkowanych 
badaniach prowadzonych 
na całym świecie

Kwestionowanie istniejących norm 
2-Phase Expression

Prowadzenie badań naukowych zajmuje dużo czasu, a my jesteśmy gotowi uczestniczyć w nich od początku do końca. W trakcie dotychczasowej działalności firma 
Medela nawiązała trwałe kontakty z czołowymi badaczami. Te relacje to doskonały przykład współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim. 

Kontynuacja badań naukowych 
Skład mleka matki
W 2007 roku zespół z UWA wykrył obecność komórek macierzystych 
w mleku matki. W 2009 roku odkryli 261 nieznanych dotąd białek, 
a w 2015 ponad 300 nowych cząsteczek mikroRNA. 

Komórki macierzyste w mleku matki
Niemowlę karmione piersią codziennie spożywa miliony komórek. 
W 2012 roku dr Kakulas (wcześniej Hassiotou) z UWA wykazała,  
że zawarte w mleku matki komórki macierzyste mogą zostać  
przekształcone w tkankę kostną, tłuszczową oraz w komórki  
wątroby lub mózgu. 

„Norma” w odniesieniu do karmienia piersią
W 2006 i 2013 roku dr Kent z UWA opublikowała swoje wnioski na temat 
ilości mleka przyjmowanego przez niemowlęta (1–6 mies.) karmione 
wyłącznie piersią. Niemowlęta były karmione 4–13 razy dziennie,  
a ilość spożytego przez nie mleka wynosiła 478–1356 ml.

Pasteryzacja mleka matki
Mleko matki jest wrażliwe na temperaturę. W 2013 roku dr Christen 
z UWA opublikowała swoje wnioski na temat użycia światła 
ultrafioletowego do pasteryzacji mleka matki w celu zachowania  
jego bioaktywności. 

 
 

 

Anatomia piersi
Prof. Geddes z UWA zakwestionowała schemat anatomiczny piersi 
podczas laktacji. Jej rewolucyjne wnioski obaliły obowiązującą od 
150 lat wiedzę dotyczącą anatomii piersi i wymusiły wprowadzenie 
zmian w fachowej literaturze.

Ssanie u niemowląt
Nowe informacje na temat anatomii piersi wpłynęły na naszą wiedzę na
temat techniki ssania u niemowląt. Geddes odkryła, że największy wpływ 
na sposób pobierania mleka z piersi mają podciśnienie i ruchy języka.

Karmienie kontrolowane podciśnieniem
Nowy model karmienia niemowląt. Najważniejsza kwestia: aby pobrać 
pokarm, niemowlę musi wytworzyć podciśnienie. Badania zostały 
przeprowadzone przez członków UWA i prof. Mizuno z Uniwersytetu 
Showa w Japonii.

Maksymalne komfortowe podciśnienie
Dr Kent z UWA dowiodła, że wydajność odciągania mleka przy 
maksymalnym komfortowym podciśnieniu jest znacznie większa niż 
przy niższym podciśnieniu.

Odciąganie podwójne
Odciąganie z obu piersi jednocześnie to nie tylko oszczędność czasu. 
Naukowcy z UWA porównali skuteczność odciągania podwójnego 
i pojedynczego sekwencyjnego. W tym pierwszym przypadku ilość 
odciągniętego mleka była o 18% większa i odnotowano dodatkowy 
wypływ pokarmu.

Technologia inicjacji
Prof. Meier z RUMC w Chicago przetestowała specjalnie opraco-
wany program inicjacji odciągania pokarmu. W 7 dniu badania ilość 
odciąganego mleka była o 67% większa niż w przypadku stosowania 
wyłącznie odciągania dwufazowego.

 

Przełomowe badania prof. Hartmanna z UWA pozwoliły opracować wyjątkowy wzorzec odciągania,  
„technologię 2-Phase Expression”, naśladujący sposób ssania niemowlęcia. To tylko jedno z wielu ważnych odkryć:

Faza stymulacji Faza odciągania




