
Każde maleństwo
zasługuje na Mleko
Mamy

Lider Laktotechnologii

SWISS
MADE

W trakcie ciąży fi zjologicznej, ciężarnej przysługuje około 
30 nieodpłatnych wizyt położnej środowiskowej, która 
odpowiada za praktyczne i teoretyczne przygotowanie 
do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa. 

Czy wiesz, że:

Tylko poród fi zjologiczny gwarantuje polskim 
matkom szczególną opiekę i wsparcie karmienia 
naturalnego. (Standardy Opieki Okołoporodowej).

Mamy powinny unikać, szczególnie w 
pierwszych tygodniach życia dziecka, karmienia 
za pomocą butelek ze smoczkiem, z których po 
nape łnieniu, przekręceniu i naciśnięciu palcami na 
smoczek pokarm wylatuje strumieniem.

Rozbudzenie, utrzymanie laktacji na 
odpowiednim poziomie, zabezpieczającym w pe łni 
potrzeby dziecka, nawet w trudnych sytuacjach: 
porodu przedwczesnego, cesarskiego cięcia czy 
szybkiego powrotu mamy do pracy, nie sprawia 
większych trudności jeśli mama ma dostęp do 
profesjonalnego wsparcia i odpowiedniego sprzętu.

Coraz większa grupa noworodków 
ma różnorodne problemy ze ssaniem 
i bez dobrej diagnozy (neurologopeda, 
konsultant laktacyjny) karmienie piersią 
może być z tego powodu znacznie 
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
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Mleko biologicznej matki dla:
  

 wcześniaka

 dziecka chorego

 noworodka 
z trudnościami 
w ssaniu

czyli

LAKTOTECHNOLOGIA
zamiast laktoferyny wołowej



150 ml 80 ml

ZESTAWY DO OGRANICZONEJ 
LICZBY UŻYĆ
Do zoptymalizowania kosztów i czasu 
związanych z przygotowaniem akcesoriów 
do użycia

 Przeznaczony do użytkowania 
tylko przez jedną matkę
 Dostarczany w zestawach sterylnych, 
gotowy do użycia
 Limitowana ilość użyć. 
Maksymalnie 24 godziny pracy lub 
8 odciągań

ZESTAWY WIELORAZOWE
Dla szpitali, które korzystają z tradycyjnych 
metod mycia i sterylizacji

 Przeznaczony do użytkowania 
przez różne matki
 Przed zastosowaniem konieczna 
sterylizacja
 Dostępny w wersjach do odciągania 
z jednej lub obu piersi jednocześnie

Laktatory Akcesoria

Dzięki profesjonalnym laktatorom, stymulacja laktacji, 
i odciąganie pokarmu, nawet w pełnej separacji od 

dziecka, nie stanowi problemu.

Odpowiednie akcesoria wielorazowe i jednorazowe, 
umożliwiają higieniczne odciąganie, przechowanie 
i transport pokarmu. 

Laktotechnologia

Część poradnictwa laktacyjnego, która w rozwiązywaniu 
problemów takich jak: pozyskiwanie, transport, 
przechowywanie i podawanie pokarmu oraz ochrona 
piersi, opiera się na wykorzystaniu profesjonalnego 
sprzętu i akcesoriów.

Nadrzędnym celem jest utrzymanie lub przywrócenie 
bezpośredniego karmienia naturalnego.

Laktatory fi rmy Medela

Zarówno laktatory osobiste, jak i szpitalne fi rmy Medela 
są wyrobami medycznymi.

Ich jakość, skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania 
są potwierdzane w procesie produkcji.

Laktotechnologia w szpitalu

W oparciu o profesjonalne laktatory szpitalne oraz zestawy 
osobiste dla mam, szpital z powodzeniem może realizować 
program udostępniania mleka ludzkiego w procesie 
żywienia wcześniaków, dzieci chorych 
i dzieci z trudnościami w ssaniu.

Pojemniki 
do kolekcjonowania, 
przechowywania 
i zamrażania 
Mleka Mamy

Cechy profesjonalnego laktatora 
szpitalnego Symphony:

  odwzorowanie 2-fazowego rytmu ssania dziecka,

  regulacja siły ssania,

  separacja mediów,

   możliwość zastosowania akcesoriów jednorazowych 
i wielorazowych (sterylnych),

   specjalny program do stymulacji laktacji dla mam 
wcześniaków, 

  możliwość pracy ciągłej.


