
Изнајмете Symphony
Професионална болничка двојна 
електрична пумпа за секојдневно
измолзување

Технологија на двофазно измолзување. Прва фаза - На почетокот доенчето цица брзо за да стимулира
рефлекс за исфрлање на млеко. Оваа фаза се нарекува “Стимулација”. Втора фаза - Откако млекото ќе
почне да тече, бебето преминува во многу побавна и поопуштена фаза на цицање. Оваа фаза се нарекува
“Експресија”.

Прв избор на болниците и мајките во светот

• Придобивка - докажано дека за пократко време, се измолзува поголема количина 
на мајчино млеко.
• Единствена - професионална пумпа со двофазна технологија.
• Практична - едноставна, тивка и безбедна, работи со едно копче за единечно или 
двојно измолзување.
• Удобна и Флексибилна - се прилагодува силата на вакумот според индивидуалните 
потреби.



Емоционалната блискост и врската помеѓу мајката и бебето за време на доењето е 
многу посебен и специјален момент, но честопати доењето е оневозможено и тогаш 
единствен начин да се продолжи со мајчино млеко е одмолзување.
Медела е лидер на производи за поддршка при доење, кога станува збор за 
квалитет и удобност со веќе докажано искуство повеќе од 60 години во над 100 
земји ширум светот.  Symphony е професионална пумпа за измолзување со 
патентираната двофазна технологија која го имитира природниот процес на доење и 
врши стимулација за создавање и одржување на мајчино млеко, им овозможува на 
мајките за пократко време да измолзат поголема количина на мајчино млеко.

Совети за чување и одмрзнување на свежо измолзено мајчино млеко
За здрави бебиња, родени во термин

Свежо измолзено 
мајчино млеко

Собна
температура

4 - 6 часа
на 19 до 26°С
(66 до 78°F)

Фрижидер

3 - 8 дена на
4°С (39°F)

или помала

Замрзнувач

6 - 12 месеци
-18 до -20°С
(О до 4°F)

Одмрзнато мајчино 
млеко

Во фрижидер да 
отстои макс. 10 часа.

Не замрзнувајте 
повторно!

• Не го чувајте мајчиното млеко во вратата на ладилникот. Наместо тоа, изберете го најстудениот дел на 
ладилникот (тоа е во задниот дел на стаклената полица над преградата за зеленчук).
• Можете да го замрзнете измолзеното мајчино млеко во “Breastmilk bags” кеси за чување.
• Не ги полнете шишињата или кесичките повеке од 3/4 полни, за да се овозможи простор за можно 
проширување на млекото за време на замрзнувањето.
• Секогаш обележете го на шишињата или кесичките “Breastmilk bags” датумот на измолзување.
• Не го одмрзнувајте замрзнатото мајчино млеко во микробранова или во сад со врела вода, за да се 
избегне губење на витамини, минерали и други важни компоненти.
• Со цел да се зачуваат сите компоненти на мајчиното млеко, одмрзнете го млекото во фрижидер преку 
ноќ. Алтернативно, може да го држите шишето или “Breastmilk bags” кесичката под топла вода (макс. 37°С).
• Нежно протресете го шишето или “Breastmilk bags” кесичката за да се изедначат мастите кои се одвоиле.
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Не содржи ВРА (ВРА — Bisphenol A e супстанца што се користи за производство на пластика која според 
истражувањата сериозно може да го загрози репродуктивното здравје на децата, нивниот невролошки и 
имунолошки систем).


