Voor verhuurpunten
en apotheken

De nieuwe maatstaf
in zorg voor klanten van
kolven in de verhuur

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

PersonalFit™ PLUS voor Symphony® is een
innovatieve nieuwe afkolfset die jouw klanten
zorg op ziekenhuisniveau biedt dankzij:
eenzelfde ontwerp van afkolfset zoals
die in ziekenhuizen wordt gebruikt
een meer comfortabele 1,2 en efficiënte 1
melkverwijdering
een verbeterde gebruikerservaring 2 die tot
een hogere mate van tevredenheid leidt
een eenvoudigere montage en reiniging 3
zodat moeders minder vaak ondersteuning
nodig hebben

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

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

Keuze uit vijf
verschillende
schachtmaten helpt
om het borstschild
optimaal te laten
aansluiten.

De connector heeft een
scharnierend deel dat
samenklikt voor een
eenvoudige montage.

PersonalFit™ PLUS
afkolfsets voor
huurkolven worden
geleverd met
een herbruikbare
melkopvangfles.

“Ik moest altijd twee
of drie keer proberen
wanneer ik andere
borstschilden plaatste.
Het ovale schild paste
daarentegen meteen.”
Jeannine, moeder van twee,
Zwitserland
Geïntegreerde overloopbeveiliging
Zo kunnen moeders in een
aangenamere houding kolven.

Herbruikbare huurkolfset
Voor herhaald gebruik thuis.
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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.

