
Εμπειρία χρήστη
Το σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS για το θήλαστρο Symphony® έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να ακολουθεί το φυσικό περίγραμμα του μαστού κατά τον θηλασμό, 
προσφέροντας ήπια άντληση. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι εξασφαλίζει πιο άνετη 
εμπειρία άντλησης, αποσπώντας θετική αξιολόγηση για την εφαρμογή του από 
το σύνολο των μητέρων που συμμετείχαν στις δοκιμές.1, 2

Θέτοντας νέα πρότυπα 
άνεσης για τη μητέρα

Σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS 
για το θήλαστρο Symphony®
Περισσότερο γάλα. Μεγαλύτερη άνεση. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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Εμπειρία χρήστη

Δοκιμασμένο από μητέρες στο πλαίσιο 
κλινικών δοκιμών

Πιο φυσικό σχήμα
Το επανασχεδιασμένο οβάλ σχήμα της χοάνης 
PersonalFit™ PLUS προσφέρει μεγαλύτερη 
άνεση στη μητέρα. Όπως εξηγεί η Dr Danielle 
Prime, συνεργάτιδα του τμήματος ιατρικής 
έρευνας της Medela: «Η πρώτη εντύπωση που 
αφήνει το νέο σετ άντλησης στις μητέρες είναι 
πολύ θετική. Όπως μας λένε χαρακτηριστικά, 
δείχνει πιο άνετο πριν καν το χρησιμοποιήσουν 
και η χρήση του στην πράξη ανταποκρίνεται 
πλήρως στις προσδοκίες που γεννά αυτή η 
πρώτη θετική εντύπωση».

Πιο φυσική εφαρμογή
Χρησιμοποιώντας τη μοναδική στον κόσμο 
βάση δεδομένων της Medela με τρισδιάστατες 
σαρώσεις μαστών κατά τον θηλασμό, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χοάνη με κλίση 
105° εξασφαλίζει τη βέλτιστη ανατομική 
εφαρμογή. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε 
κατά τη δοκιμή του νέου σετ άντλησης 
PersonalFit™ PLUS από μητέρες:

• 100% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
εφαρμόζει καλά στον μαστό2

• 95,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι 
εξασφαλίζει καλό κεντράρισμα2

Παράλληλα, επειδή η νέα οβάλ χοάνη έχει 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, η κάθε 
μητέρα μπορεί εύκολα να βρει τη θέση που 
τη βολεύει καλύτερα σε κάθε άντληση. 

Πιο φυσική αίσθηση
Στόχος της Medela είναι η αίσθηση κατά την 
άντληση να προσιδιάζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο στη φυσική θηλαστική 
συμπεριφορά του βρέφους. Οι πρώτες κλινικές 
δοκιμές του PersonalFit™ PLUS έδειξαν ότι οι 
μητέρες που εξαρτώνται από τη χρήση 
θηλάστρου διαπίστωσαν ότι είναι πιο άνετο και 
εύκολο στη χρήση σε σχέση με το συμβατικό 
σετ άντλησης.2

• 83% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η 
αίσθηση κατά την άντληση ήταν πιο φυσική2

• 95,5% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η 
τριβή του δέρματος ήταν ελάχιστη2

• 100% των συμμετεχόντων ανέφεραν 
ελάχιστα ή καθόλου σημάδια πίεσης στο 
δέρμα2 

Επιπλέον, οι μητέρες που συμμετείχαν στις 
δοκιμές δήλωσαν ότι το PersonalFit™ PLUS 
προσέφερε καλύτερη εμπειρία όσον αφορά την 
«αναρρόφηση της θηλής» και την «κίνηση της 
θηλής», αναφέροντας μείωση της αίσθησης 
τραβήγματος.2

Για να εξασφαλίζεται καλή 
εφαρμογή, η θηλή πρέπει να 
βρίσκεται στο κέντρο του 
σωλήνα της χοάνης και να 
υπάρχει αρκετός χώρος για να 
μπορεί να αυξάνεται σε διάμετρο 
και να κινείται ελεύθερα.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η 
χοάνη με κλίση 105° μειώνει την 
ενδεχόμενη ενόχληση από την 
επαφή με τη στεφάνη.

Η νέα χοάνη έχει 
δυνατότητα περιστροφής 
κατά 360°, ώστε να 
προσαρμόζεται σε 
διαφορετικές θέσεις.

105º 
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Πιο άνετη εμπειρία άντλησης 
και περισσότερο γάλα 
Η άνετη και χαλαρή θέση είναι καθοριστικής σημασίας για την 
αποτελεσματική άντληση, καθώς το άγχος και η ενόχληση μπορούν 
να αναστείλουν την οξυτοκίνη, που είναι η απαραίτητη ορμόνη για 
την εξώθηση του μητρικού γάλακτος.3 «Ευχάριστο», «εύκολο» και 
«ανώδυνο»: αυτά ήταν τα επίθετα που χρησιμοποιήσαν συχνότερα 
οι μητέρες που δοκίμασαν το σετ άντλησης για διάστημα πέντε 
ημερών. Καμία από τις συμμετέχουσες δεν ανέφερε ότι ένιωσε 
αίσθημα άγχους κατά την άντληση.2

Το σετ άντλησης PersonalFit™ PLUS διαθέτει επίσης ενσωματωμένο 
σύστημα προστασίας από υπερχείλιση (που αναφέρεται και ως 
κλειστό σύστημα), επιτρέποντας τη χρήση του σε χαλαρή, ελαφρώς 
ξαπλωτή θέση. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις μητέρες που 
έχουν γεννήσει με καισαρική τομή ή/και είχαν δύσκολο τοκετό.

Με το νέο σετ άντλησης επιτεύχθηκε εξαγωγή 11% περισσότερου 
γάλακτος μετά από 15 λεπτά σε σύγκριση με τον συμβατικό 
σχεδιασμό. Επιπλέον, διαπιστώθηκε βελτίωση 4% στην εκκένωση 
του μαστού1 —η καλή εκκένωση του μαστού αποτελεί βασική 
παράμετρο για τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος.4

4%
μεγαλύτερη εκκένωση του μαστού1

11%
περισσότερο γάλα μετά από 15 λεπτά1

Αποκλειστικότητα της 
Medela
Από το 1996, η ερευνητική συνεργασία 
που ανέπτυξε η Medela με το 
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας 
προσέφερε πληθώρα νέων γνώσεων 
σχετικά με τον θηλασμό και τη 
φυσιολογία της άντλησης μητρικού 
γάλακτος. Οι γνώσεις αυτές 
αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη 
πλήθους καινοτομιών από τη Medela 
που βελτιώνουν την εμπειρία 
άντλησης, μεταξύ των οποίων και η 
τεχνολογία 2-Phase Expression®, που 
μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού 
του βρέφους.
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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




