
ΝΕΟ   Swing MaxiTM

Το νέο Swing Maxi
Ο αξιόπιστος σύμμαχός σας σε 
κάθε σας ρόλο:  ως περήφανη 
μητέρα και όχι μόνο.

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες 
τεχνολογίες της Medela βρίσκουν 
εφαρμογή στο νέο Swing MaxiTM

Swing MaxiTM

Περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα:

Η διπλή άντληση με το Swing MaxiTM 

εξασφαλίζει 18% περισσότερο γάλα1 σε 
λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι με τη διαδοχική 
άντληση από κάθε μαστό.

Μιμείται τον ρυθμό του βρέφους: 
τεχνολογία 2-Phase Expression®, που μιμείται 
τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού σας: 
πιο γρήγορος για τη διέγερση της ροής του 
γάλακτος και πιο αργός στη συνέχεια – για πιο 
άνετη και αποτελεσματική άντληση2, 3.

Χοάνη PersonalFit FlexTM με κλίση 105°, 
μαλακή εξωτερική στεφάνη και οβάλ σχήμα 
για καλύτερη εφαρμογή, που μειώνει την 
πίεση που ασκείται στους γαλακτοφόρους 
πόρους του μαστού, για πιο άνετη άντληση 
και έως και 11,8% περισσότερο γάλα4.

60+ ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

1x μονάδα άντλησης 
Swing Maxi™

2 x συνδετικά 
PersonalFit Flex™

2 x χοάνες PersonalFit 
Flex™, μέγεθος 21 mm

2 x χοάνες PersonalFit 
Flex™, μέγεθος 24 mm

2 x φιάλες 150 ml 
με καπάκι

2 x βάσεις φιάλης

1 x καλώδιο φόρτισης 
USB

1 x σωλήνωση

1 x οδηγίες χρήσης

1 x τροφοδοτικό USB

ΤΟ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΜΗΤΕΡΕΣ

medela.com

ΕΛΒΕΤΙΚΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ



Ο ερχομός ενός νέου μωρού φέρνει πολλές 
αλλαγές. Η επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα 
στις νέες σας προτεραιότητες και στις παλιές 
σας συνήθειες αποτελεί πραγματική πρόκληση. 
Όταν όμως τα καταφέρνετε, το συναίσθημα είναι 
φανταστικό.
Το νέο Swing Maxi™ είναι ένα μικρό, συμπαγές και 
εύκολο στη χρήση διπλό ηλεκτρικό θήλαστρο, που 
προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για 
εύκολη, άνετη άντληση, χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο  
Swing MaxiTM

ΦΟΡΤΙΣΗ USB
ταχύτερη φόρτιση με θύρα USB type C,  
σε σύγκριση με θύρα micro-USB

ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΗΣΗ
για έως και 18% περισσότερο γάλα σε λιγότερο χρόνο1

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
λιγότερα εξαρτήματα

ΑΝΕΤΟ, ΜΑΛΑΚΟ ΧΕΙΛΟΣ
για μεγαλύτερη άνεση

ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
εμποδίζει το μητρικό γάλα να εισέλθει 
στη σωλήνωση
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΑΛΑ4

ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
διαισθητικό χειριστήριο 4 πλήκτρων
9 προγραμματισμένα επίπεδα ρυθμίσεων

ΜΙΜΕΙΤΑΙ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ
τεχνολογία 2-Phase Expression® που μιμείται τον 
φυσικό ρυθμό θηλασμού του βρέφους2,3

ΑΙΣΘΗΤΑ ΠΙΟ ΑΘΟΡΥΒΟ
σε σύγκριση με τα προϊόντα προηγούμενης γενιάς, 
λιγότερο από 45 dB στο μέγιστο επίπεδο άντλησης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία  
για έως και 6 αντλήσεις με μία πλήρη φόρτιση1,5 ΩΡΑ


