
Laktator Symphony 
– inteligentne odciąganie pokarmu

  

I Praktyczny: prosty i bezpieczny, 
bezproblemowa obsługa 

I Wydajny: więcej mleka z krótszym 
czasie, dla satysfakcji matek

I Niezawodny: technologia oparta na 
badaniach, rozwiązanie wielokrotnie 
testowane w szpitalach tak, aby matka 
czuła się bezpiecznie i pewnie kiedy 
korzysta z laktatora

I Bezpieczny i elastyczny: zapewnia 
najwyższy standard higieny, dostosowuje 
się do indywidualnych wymagań 
pacjentek



Laktatory szpitalne – zaprojektowane przez 
profesjonalistów dla profesjonalistów

Od ponad 50-ciu lat, w procesie tworzenia profesjonalnych laktatorów 
szpitalnych, kierujemy się dobrem dzieci. Dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom, opartym na badaniach naukowych, profesjonaliści 
mogą skuteczniej wspierać matki. 

Jest szczególnie ważne, by matki miały dostęp do profesjonalnego, 
bezpiecznego i efektywnego wsparcia w trakcie pobytu w szpitalu, 
po urodzeniu dziecka. Rozbudzenie i utrzymanie laktacji, zapewnia 
odpowiednią ilość, najlepszego z możliwych, pokarmu 
umożliwiającego optymalny rozwój maleństwa. Kompleksowe wsparcie 
w każdej przestrzeni związanej z karmieniem piersią lub karmieniem 
pokarmem własnym, to zadowolona matka i zdrowe dziecko.

Symphony – laktator najnowszej generacji

Więź emocjonalna, jaka wytwarza się między matką karmiącą piersią, a jej dzieckiem jest unikalna. 
Nic więc dziwnego, że matki chcą korzystać z laktatora do którego mają zaufanie. Zrozumienie tego zjawiska 
oraz znajomość potrzeb zarówno matki jak i dziecka pomogła nam oraz naszym partnerom z University 
of Western Australia zaprojektować laktator Symphony, który idealnie odwzorowuje naturę. 

STANDARD 2.0

Program STANDARD 2.0 jest idealny dla wszystkich matek, które odciągają pokarm 
zarówno regularnie jak okazjonalnie. Naśladuje on parametry naturalnej, niezaburzonej 
i ustabilizowanej laktacji. 
Wykorzystuje technologię 2-fazową: na początku buduje fazę pobudzania wypływu 
(stymulacji), a następnie pojawia się faza wypływu pokarmu.

Czy wyniki badań mogą przełożyć się 
na prostotę działania? 

Dzięki unikalnej technologii 2-Phase Expression laktator 
Symphony idealnie naśladuje naturalny rytm ssania piersi przez 
dziecko. Dzięki temu odciąganie pokarmu stało się komfortowe 
i maksymalnie wydajne. Wyniki badań potwierdzają, że dzięki 
Symphony matki odciągają więcej mleka w krótszym czasie.
Zaawansowana technologia i udogodnienia nie zmieniły faktu, 
że odciąganie jest nadal łatwe. Regulacji w Symphony 
dokonujemy za pomocą jednego pokrętła i dwóch przycisków. 
Efektywność pracy połączona jest z prostotą obsługi 
i maksymalnym komfortem dla Mamy. Wyjątkowo delikatne 
odciąganie jest szczególnie ważne w okresie, gdy piersi mogą 
być bardzo wrażliwe.

Czy proste rozwiązania mogą być niezawodne?

Membrana całkowicie separuje zestaw osobisty kobiety od 
mechanizmu pompy i zapobiega zalaniu urządzenia. Dzięki 
temu laktator Symphony spełnia najwyższe standardy higieny 
w szpitalach, jednocześnie wychodząc naprzeciw wysokim 
wymaganiom mam karmiących.
Każdego dnia tysiące laktatorów Symphony w szpitalach 
na całym świecie znajduje szczególne uznanie wśród 
użytkowniczek. Tak wielka liczba zadowolonych matek 
i profesjonalistów jest dowodem najwyższej jakości 
i niezawodności produktów Medela.
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Potwierdzone uzyskiwanie większej ilości mleka w krótszym czasie
Oparta na wynikach badań naukowych: 

naśladuje wzorzec ssania dziecka



Ten wyjątkowy program naśladuje zmieniający się rytm ssania dziecka, jak również odwzorowuje pauzy, dokładne 
w taki sposób, jak robią to donoszone noworodki we wczesnym okresie po porodzie. Preemie+ powinien być 
używany do momentu, gdy matka w czasie 3 kolejnych sesji odciągania uzyska 20 ml pokarmu - zakończenie 
procesu Laktogenezy II, wtedy zastępujemy go programem Standard 2.0. Dzięki temu, że oba programy 
umieszczone są na jednej karcie, przejście z jednego do drugiego jest niezmiernie łatwe.

Znacznie wyższa efektywność odciągania pokarmu

Program Preemie+ pomaga matkom, szczególnie po przedwczesnym porodzie, w uzyskaniu większej ilości 
pokarmu, co pozwala na karmienie wcześniaków po opuszczeniu oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, 
wyłącznie mlekiem matki. 

U matek wcześniaków ilość mleka 
kobiecego uzyskanego dzięki 
wykorzystaniu programu Preemie+, 
a następnie Standard 2.0 była wyższa 
niż przy użyciu wyłącznie programu 
Standard 2.0 i była zbliżona do ilości 
mleka wyssanego bezpośrednio 
z piersi przez niemowlę.

Oparte na badaniach 
Dzięki temu, że laktator Symphony sterowany jest za pomocą 
karty chipowej możliwe było stosunkowo szybko, wprowadzenie 
kolejnego ogromnego udogodnienia. W oparciu o wyniki badań 
naukowych stworzyliśmy bardziej efektywny program stymulacji 
laktacji, przeznaczony dla matek wcześniaków. 

Jeśli przekazujesz Symphony matce wcześniaka, upewnij się 
czy jest ona wyposażona w kartę PREEMIE+

Pojemnik na siarę 

Unikalny zbiorniczek na siarę o pojemności 35 ml został zaprojektowany przy udziale 
profesjonalistów oraz matek. Wklęsłe dno ułatwia pobranie pokarmu strzykawką oraz 
minimalizuje straty każdej kropli siary lub mleka. Mała pojemność nie wpływa 
negatywnie na matki, gdyż są one w stanie sprostać oczekiwanym ilościom 
siary w początkowym okresie laktacji.

I Można go podlączyć do każdego rodzaju lejka Medela
I  Pojemność odciągania wynosi 20 ml, pojemność przechowywania 35 ml
I Sterylny, gotowy do użycia, jednokrotnego wykorzystania

PREEMIE+

Czy uzyskanie wystarczającej ilości mleka na oddziałach Intensywnej Opieki 
Noworodkowej jest wyzwaniem?
Oparta na badaniach, karta Preemie+ została zaprojektowana specjalnie w tym celu, 
aby sprostać temu wyzwaniu. Rozbudzenie i utrzymanie laktacji u matki wcześniaka 
nie stanowi żadnego problemu jeśli może ona korzystać z laktatora Symphony 
wyposażonego w kartę PREEMIE+. 
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Producent:
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
www.medela.com, info@medela.ch

Dystrybutor:
Medela Polska Sp. z o.o.
ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa
Tel. +48 22 865 12 50
Tel./Fax: +48 22 864 38 65
www.medela.pl, info@medela.pl

Specyfikacja techniczna

Akcesoria do Symphony

I Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz

I Akumulator z możliwością ładowania

I  Unikalny dwufazowy program odciągania pokarmu, 
zapisany na karcie magnetycznej.

I  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący wybrany 
tryb pracy, poziom podciśnienia oraz inne informacje 
odnośnie użytkowania i serwisu 

I  Cykl pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia.
Udowodniona naukowo, optymalnie ustawiona ilość 
cykli na minutę

I  Unikalny dwufazowy program odciągania pokarmu, 
zapisany na karcie magnetycznej

I  Do wyboru dwa programy: 
Program PREEMIE+ 
– przeznaczony dla matek wcześniaków
Program STANDARD 
– dla mam dzieci donoszonych

600.0832 Stojak jezdny 

810.0552 Statyw na butelki

600.7073 Walizka do transportu

600.0816 Osłona karty

928.1017 Kabel samochodowy

I  Płynna, indywidualna regulacja siły ssania 
za pomocą jednego pokrętła

I Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę

I Bardzo cicha praca (do 44 dB)

I  Waga do 2,9 kg z uchwytem do przenoszenia 
(wersja przenośna)

I  Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie 
urządzenia w czystości

I  Konstrukcja urządzenia zabezpieczona przed 
przedostaniem się mleka 
do środka modułu (separacja mediów)

I Możliwość zakupu wersji przenośnej lub jezdnej

I  Dwie oddzielne niezależne membrany umożliwiają 
odciąganie pokarmu z jednej piersi lub z obu piersi 
jednocześnie bez utraty podciśnienia

I Gwarancja 36 miesięcy


