Hoe PersonalFit™ PLUS voor Symphony®
ziekenhuisprocessen stroomlijnt
Tijd besparen op drukke afdelingen
Tijd is kostbaar voor zowel professionele zorgverleners als moeders,
vooral in drukke ziekenhuizen. PersonalFit™ PLUS is ontworpen om zo
gemakkelijk mogelijk in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen en

Na

15

minuten afkolven:

11%

daardoor tijd vrij te maken voor wat het belangrijkst is: het welzijn van
moeder en baby. Bovendien verkrijgt PersonalFit™ PLUS aantoonbaar
meer melk in dezelfde tijd in vergelijking met standaard afkolfsets. 1

meer melk

Meer tijd

=

meer zorg

Snel en gemakkelijk te gebruiken en
opnieuw klaar te maken voor gebruik
Alle PersonalFit™ PLUS afkolfsets hebben dezelfde tijdsbesparende kenmerken:
Kleiner aantal
grotere onderdelen

Intuïtief in elkaar te zetten

Eén-klik-connector

Bovendien kunnen
disposable PersonalFit™
PLUS afkolfsets rechtstreeks
uit de verpakking worden
gebruikt, terwijl
herbruikbare versies
gemakkelijk opnieuw
kunnen worden
klaargemaakt.

“klik”

Eenvoudiger ontwerp dan
standaard afkolfsets voor een
gemakkelijkere hantering. 2

•
•
•

Sluit borstschild aan.
Bevestig slang.
Schroef fles vast.

Het membraan dat zorgt voor
de overloopbeveiliging past
eenvoudig op de connector.

Getest en bewezen in ziekenhuizen
Professionele zorgverleners hebben in klinisch onderzoek moeders geobserveerd terwijl
zij de PersonalFit™ PLUS afkolfset gebruikten en hun reinigingservaringen beoordeeld.
Ze beoordeelden ook de algehele bruikbaarheid. De resultaten lieten een statistisch
significante verbetering zien: 2
Score
70%

100%

Bruikbaarheid 82%

Reinigen 90%*

Standaard afkolfset

100%

PersonalFit™ PLUS

Bruikbaarheid 89%*

*Duidt op statistisch significante resultaten (p<0,05)

Bekijk de PersonalFitTM PLUS reeks op medela.nl/pfp, medela.be/pfp en vind meer informatie op medela.nl/trainingsmateriaal, medela.be/trainingsmateriaal
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Reinigen 83%

70%

