
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.
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