Medela
borstkolven met
Flex™ technologie
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Een nieuwe kolfervaring,
volledig afgestemd op jou

Medela Flex™ borstkolven
Een nieuwe kolfervaring, volledig afgestemd op jou

Hoek van 105° voor
betere pasvorm en
melkstroom

Ovale vorm kan
360° worden
gedraaid

Zachte, gladde,
flexibele rand

Overloopbeveiliging
(gesloten systeem) waardoor
je kunt kolven in een
comfortabele houding
die jij prettig vindt

Elke moeder is anders, van de vorm
van haar borsten en tepels tot haar
levensstijl. Onze nieuwe borstkolven
met Flex™ technologie zijn de eerste
die zijn ontworpen om zich aan te
passen aan jouw vorm, om efficiënt
en comfortabel te kunnen kolven.

Het PersonalFit Flex™
borstschild
Verkrijgbaar in
vier verschillende
schachtmaten –
onze maatwijzer
helpt je de juiste
maat te vinden

Het nieuwe PersonalFit Flex™ borstschild
is ontwikkeld met de hulp van een team
onderzoekswetenschappers en moeders
die borstvoeding geven. Door het ontwerp
past het zich gemakkelijk aan jouw vorm
aan en helpt het je melkstroom bevorderen
doordat druk op de melkkanalen wordt
voorkomen. Dit maakt het voor elke moeder
gemakkelijker om de kolfhouding te vinden
die voor haar het meest comfortabel is.
Het resultaat? Comfortabeler, efficiënter
kolven, afgestemd op jou.

Meer melk en
meer comfort,
getest bij
moeders
2-Phase Expression®
technologie
Als je baby aan de borst drinkt, zuigt hij
eerst snel om de melkstroom op gang
te brengen, daarna langzamer om te
drinken. De Medela 2-Phase Expression®
technologie imiteert deze instinctieve
ritmes, wat zorgt voor een natuurlijker
gevoel en een prettigere kolfervaring.

Dubbelzijdig kolven
Onderzoek toont aan dat de unieke
combinatie van dubbelzijdig kolven
met de Medela 2-Phase Expression®
technologie meer melk oplevert,
met een hogere energiewaarde
en in minder tijd dan nodig is om
enkelzijdig twee flessen af te kolven.

Moedermelk is wonderbaarlijk. Het is de beste start die je je baby kunt geven. Medela werkt al meer dan
50 jaar samen met onderzoekers op het gebied van moedermelk. Wij ondersteunen graag alle moeders
die hun baby moedermelk geven met onze kennis, deskundigheid en unieke reeks producten, waaronder
onze in Zwitserland vervaardigde borstkolven, de vertrouwde keuze van deskundigen wereldwijd.

Onze onderzoekswetenschappers
hebben het PersonalFit Flex™
borstschild getest in vier klinische
studies met borstvoedende
moeders. Met meer dan 1.000
afkolfsessies hebben ze aangetoond dat het comfortabeler en
efficiënter is. Zoals elk Medela
product, zijn onze Flex™ borstkolven
ontworpen om borstvoeding
geven gemakkelijker te maken,
zodat je je baby langer jouw
kostbare melk kunt voeden.

Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

Freestyle Flex™

Om snel en efficiënt af te kolven,
wanneer jij dat nodig hebt

Voor dat extra flesje,
in de helft van de tijd

De flexibiliteit om altijd
en overal te kolven
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Enkel, elektrisch

Dubbel, elektrisch

Dubbel, elektrisch

Incidenteel

Dagelijks

Dagelijks

Gemakkelijk te gebruiken en comfortabel
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PersonalFit Flex™ borstschild
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Aanbevolen gebruik

Instelbare vacuümsterkte
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–45 mmHg tot –245 mmHg

–45 mmHg tot –245 mmHg

–45 mmHg tot –245 mmHg

2-Phase Expression®
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Overloopbeveiliging (gesloten systeem)
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BPA-vrij

•
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Te koppelen aan de MyMedela app
Verlichte display die sessietimer, accustatus,
vacuümniveau, Bluetooth-verbinding enz. toont
USB-lader
Werking op batterijen
Alles-in-één oplossing om afgekolfde melk
te bewaren, te koelen en te vervoeren
Gewicht
Afmetingen

R C O MF O

•
•
Tot 1 uur
(batterij niet meegeleverd)

Tot 1 uur
(batterij niet meegeleverd)

•
Tot 8 dubbele afkolfsessies
ingebouwde oplaadbare accu
Koeltas, flesjes en draagtas

200 g excl. batterijen

220 g excl. batterijen

> 300 g incl. oplaadbare accu

12x13x5,7 cm

12x13x5,7 cm

14,8x6,6x4,6 cm

*Klinische studies, PersonalFit Flex vergeleken met PersonalFit, de gegevens zijn opvraagbaar (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985).

Meer hulp en advies over het voeden van moedermelk en Medela’s borstkolven en andere producten vind je
op www.medela.nl/flex, www.medela.be/flex
Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com

© Medela AG/ref. master doc. 101036718/B
101037385/MNLNL/2019-09/B

Vacuümbereik

*

*

GETEST
EE

M

EE

M

M

Soort borstkolf
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De Flex™ borstkolven
van Medela

