
De nieuwe maatstaf  
in kolfoplossingen  
voor moeders

Voor vroedvrouwen 
en lactatiekundigen

PersonalFit™ PLUS afkolfsets voor Symphony 
Meer melk. Meer comfort. Meer efficiëntie.

®



PersonalFit™ PLUS voor Symphony® is een innovatieve 
nieuwe afkolfset die je kan helpen om kolvende  
moeders te ondersteunen doordat hij: 
 voor een meer comfortabele 1,2 en efficiënte 1 

melkverwijdering zorgt 
 eenvoudig en intuïtief is zodat moeders snel leren  

hoe ze hem moeten gebruiken en reinigen 3 

 moeders in staat stelt om in een ontspannen houding  
te kolven, dankzij de overloopbeveiliging 

 de kans dat baby’s uitsluitend borstvoeding  
krijgen vergroot

“De eerste keer  
dat ik het ovale 

borstschild probeerde, 
dacht ik: ‘Wow,  

die past precies!’”
Jeannine, moeder van twee, 

Zwitserland

Herbruikbare huurkolfset
Voor herhaald thuisgebruik.

Disposable afkolfsets  
voor ziekenhuizen
Verkrijgbaar in steriele en Ready-to-Use 
versies. Beide kunnen meteen na het 
uitpakken worden gebruikt.

Herbruikbare afkolfset  
voor ziekenhuizen

Product voor meerdere gebruikers  
dat opnieuw voor gebruik kan  

worden klaargemaakt.

Het ovale 
borstschild 

kan worden 
gedraaid, zodat 

het gemakkelijker 
aan verschillende 
borstvormen aan 

te passen is.

Dankzij de flenshoek 
van 105° is de tepel 
altijd optimaal 
gepositioneerd, terwijl 
het borstweefsel zo 
min mogelijk wordt 
samengedrukt. 4 

Dankzij de 
geïntegreerde 

overloopbeveiliging 
kan de moeder 

een comfortabele 
houding vinden voor 

een ontspannen 
kolfervaring.

Aanbod van 
verschillende 
schachtmaten helpt 
om het borstschild 
optimaal te laten 
aansluiten.

De connector heeft een 
scharnierend deel voor 
een eenvoudige montage.

PersonalFit™ PLUS: De nieuwe 
standaard in afkolfsets
Ontwikkeld door wetenschappers, getest 
door moeders, beproefd in ziekenhuizen 1–3 

PersonalFit™ PLUS 
afkolfsets voor 

huurkolven worden 
geleverd met 

een herbruikbare 
melkopvangfles.



PersonalFit™ PLUS werkt in combinatie 
met de Symphony® borstkolf. Samen 
vormen ze een volwaardig systeem 
voor optimaal kolven, waardoor er 
meer melk beschikbaar is wanneer  
dit het meest nodig is.

Ontdek wat PersonalFit™ PLUS voor de volgende generatie kan betekenen. Ga naar medela.nl/pfp, medela.be/pfp of neem contact op met je Medela vertegenwoordiger
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