Πώς να προσαρμόσετε τη χοάνη PersonalFit Flex™
στις ανάγκες σας, για πιο αποτελεσματική άντληση
Η χοάνη παίζει βασικό ρόλο στην άνεση και την αποτελεσματικότητα της άντλησης. Η χοάνη Medela PersonalFit Flex™
έχει μοναδικό σχεδιασμό ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του στήθους σας. Έτσι, μπορείτε να
αφαιρείτε περισσότερο γάλα σε κάθε άντληση.

Παρουσίαση της χοάνης
PersonalFit Flex™

Η κλίση 105°
χαρίζει βελτιωμένη
εφαρμογή, για
καλύτερη
ροή του
γάλακτος

Οι ερευνητές μας μελέτησαν τη χοάνη PersonalFit Flex™ σε
τέσσερις κλινικές δοκιμές με θηλάζουσες μητέρες. Σε πάνω
από 1.000 αντλήσεις, αποδείχθηκε ότι παρείχε μεγαλύτερη
άνεση και αποτελεσματικότητα.
Σε σύγκριση με τη συμβατική κλίση 90°, η νέα κλίση 105°
προσαρμόζεται καλύτερα στα διάφορα σχήματα και μεγέθη
στήθους. Επίσης, διευκολύνει τη ροή του γάλακτος, καθώς
μειώνει τη συμπίεση του μαστού.

Τέσσερα
διαθέσιμα
μεγέθη
σωλήνα

Επειδή η χοάνη PersonalFit Flex™ έχει δυνατότητα
περιστροφής κατά 360°, μπορείτε εύκολα να προσαρμόζετε τη
θέση της ανάλογα με το σχήμα του στήθους σας. Αυτό
σημαίνει ότι η χοάνη εφαρμόζει αεροστεγώς στον μαστό, ώστε
να μπορείτε να βρείτε την πιο άνετη θέση για την άντληση.
Πλεονεκτήματα:
- καλύτερη αποδοτικότητα
- περισσότερη άνεση

Προστασία από
υπερχείλιση
(κλειστό σύστημα)
για να μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το
θήλαστρο σε μια
άνετη θέση που
σας βολεύει

- βελτιωμένη προσαρμογή
- βελτιωμένη αποτελεσματικότητα

Οβάλ σχήμα
με δυνατότητα
περιστροφής
κατά 360°

Απαλή,
μαλακή,
εύκαμπτη
στεφάνη

Εξατομικευμένη χρήση της χοάνης PersonalFit Flex™
ανάλογα με το μέγεθος
1. Μέτρηση

2. Προσαρμογή

Η διάμετρος της θηλής ενδέχεται να αυξηθεί
προσωρινά κατά 2 έως 3 mm κατά την άντληση,1
επομένως το μέγεθος του σωλήνα πρέπει να είναι
ελαφρώς μεγαλύτερο από τη διάμετρο της
θηλής. Μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο
μέγεθος με τη βοήθεια του οδηγού μας για την
επιλογή του κατάλληλου μεγέθους χοάνης.

Δεν υπάρχει λανθασμένος τρόπος
τοποθέτησης της οβάλ χοάνης στο
στήθος. Το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να περιστρέψετε την οβάλ χοάνη
ώστε να βρείτε την πιο άνετη θέση. Αυτή
η θέση μπορεί να είναι διαφορετική σε
κάθε μητέρα.

Μέτρηση

3. Κεντράρισμα

4. Έλεγχος

Κεντράρετε τη θηλή στον σωλήνα της
χοάνης ώστε να μπορεί να κινείται
ελεύθερα μπροστά και πίσω κατά την
άντληση.

Ελέγχετε τακτικά την εφαρμογή της χοάνης.
Επειδή το σχήμα της θηλής και του στήθους
αλλάζει με τον καιρό,2 ενδέχεται να χρειαστείτε
διαφορετικό μέγεθος. Επίσης, το οβάλ σχήμα σάς
δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη θέση του
εφόσον χρειαστεί.

Το να βρίσκεστε σε μια χαλαρή και άνετη θέση κατά την άντληση
διευκολύνει τη ροή του γάλακτος.3 Το άγχος και η ενόχληση
μπορούν να αναστείλουν την οξυτοκίνη, που είναι η απαραίτητη
ορμόνη για την εξώθηση του μητρικού γάλακτος.4
Το θήλαστρο Medela με τεχνολογία Flex™ παρέχει προστασία από
υπερχείλιση – η οποία αναφέρεται και ως κλειστό σύστημα – που
εμποδίζει το γάλα να εισέλθει στο μοτέρ, για να μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το θήλαστρο σε μια άνετη θέση που σας βολεύει.

Συμβουλευτείτε τον οδηγό επιλογής μεγέθους χοάνης στη διεύθυνση www.medela.com/fittingguide και διαβάστε
περισσότερα στη διεύθυνση www.medela.com/flex
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