Voor inkopers
in ziekenhuizen

De nieuwe maatstaf
in melkverwijdering
voor ziekenhuizen

PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony®
Meer melk. Meer comfort. Meer efficiëntie.

PersonalFit™ PLUS: De nieuwe
standaard in afkolfsets
Ontwikkeld door wetenschappers, getest
door moeders, beproefd in ziekenhuizen 1–3
Dankzij de flenshoek
van 105° is de tepel
altijd optimaal geplaatst,
terwijl het borstweefsel
zo min mogelijk wordt
samengedrukt. 4

Aanbod van
verschillende
schachtmaten helpt
om het borstschild
optimaal te laten
aansluiten.
De connector heeft een
scharnierend deel voor
een eenvoudige montage.

PersonalFit™ PLUS voor Symphony® iseen innovatieve
nieuwe afkolfset die efficiëntieverbeteringen voor
jouw ziekenhuis kan opleveren dankzij:
een effectievere manier van kolven 1
verhogen van melkvolumes 1, waardoor er minder
in donormelk hoeft te worden geïnvesteerd
meer gestroomlijnde processen op
ziekenhuisafdelingen 2, die tijd en geld besparen
een verbeterde gebruikerservaring 2 die tot
meer tevredenheid bij de patiënten leidt

Het ovale
borstschild
kan worden
gedraaid, zodat
het gemakkelijker
aan verschillende
borstvormen aan
te passen is.

Dankzij de
geïntegreerde
overloopbeveiliging
kan de moeder
een comfortabele
houding vinden voor
een ontspannen
kolfervaring.

PersonalFit™ PLUS
afkolfsets kunnen
worden gecombineerd
met opvangflessen
voor moedermelk
van Medela in
uiteenlopende maten.

100% van de
moeders was het
ermee eens dat het
PersonalFit™ PLUS
borstschild goed
paste 3

Herbruikbare afkolfset voor ziekenhuizen
Product voor meerdere gebruikers
dat opnieuw voor gebruik kan
worden klaargemaakt.

Disposable afkolfsets voor ziekenhuizen
Verkrijgbaar in steriele en Ready-to-Use
versies. Beide kunnen meteen na het
uitpakken worden gebruikt.

Literatuur
1 Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018,
Rotterdam, Netherlands; 2018. 2 Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the hospital setting, data on file (NCT02496429). 2015. 3 Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™
in the home setting, data on file (NCT02492139.) 2016. 4 Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 18th International Society for
Research in Human Milk and Lactation Conference. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.

Ontdek wat PersonalFit™ PLUS voor de volgende generatie kan betekenen. Ga naar medela.nl/pfp, medela.be/pfp of neem contact op met je Medela vertegenwoordiger

Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
Medela Benelux BV, Uilenwaard 31, 5236 WB ’s-Hertogenbosch, The Netherlands, Phone +31 73 690 40 40, Fax +31 73 690 40 44, info@medela.nl, info@medela.be, www.medela.nl, www.medela.be

© Medela AG/ref. master doc. 101038546/A
101039230/MBENNL/2019-04/A

PersonalFit™ PLUS werkt in combinatie
met de Symphony® borstkolf. Samen
vormen ze een volwaardig systeem
voor optimaal kolven, waardoor er
meer melk beschikbaar is wanneer
dit het meest nodig is.

