דף מידע

משאבת חלב חשמלית דו צדדית
אמדה פינס FINESSE

DYN

שקטה יותר | חזקה יותר | טובה יותר  -משאבת החלב החדשה מבית אמדה
מחקה בצורת הגל שלה את משאבת  Ameda Platinumשנמצאת בשימוש יומי בבתי החולים .הטכנולוגיה מוזערה והותאמה למשאבה אישית ,קלת משקל ,בעיצוב קומפקטי ובהתאמה
לשימוש יומיומי .אידיאלית לאמהות החוזרות לעבודה ולאימהות המחפשות פיתרון לשאיבה נוחה ויעילה
למשאבת  Ameda Finesseשנה אחריות!
באישור מכון "צומת" ניתנת לעבודה עם שעון שבת!

•™ -Comfortflowטכנולוגיית שאיבה חלקה יותר ועקבית יותר שמשמעותה יותר חלב.
•טכנולוגיה שקטה ( DB 41דציבל)
• - HygieniKit® Milk Collection Systemמנגנון ה AIRLOCK-המחסום היחיד
המאושר ע"י ה FDA-שנועד להגן על המשאבה ,הצינורות והבקבוקים מפני עובש וחיידקים.
•מכוונים נפרדים לשליטה על מהירות ועוצמת השאיבה ,עם  32תכניות שאיבה.
•אפשרות לשאיבה חד צדדית /דו צדדית.
•קלה לניקוי.
•הפעלה באמצעות חשמל (שנאי כלול)  6 /סוללות (לא כלול)  /שנאי לרכב (לא כלול).

הוראות שימוש:
 .1לפני הפעלת המשאבה הצמידי את הקונוס/ים לחזה ,יש להדק על מנת ליצור אטימה.
 .2הפעלת המשאבה  -יש לחבר את המשאבה למקור מתח ולסובב את כפתור  SUCTIONלימין עד שנדלקת נורית ירוקה.
 .3כיוון המשאבה  -סיבוב מכוון  SUCTIONימינה (עם כיוון השעון) יגביר את עוצמת השאיבה .סיבוב שמאלה (הפוך לכיוון השעון) יפחית את עוצמת השאיבה.
 .4סיבוב מכוון  SPEEDימינה ,יעלה את מהירות השאיבה .סיבוב שמאלה ,יוריד את מהירות השאיבה.
הוראות ניקוי:
•יש לרחוץ את הידיים היטב במים וסבון
•לפני שימוש ראשוני ולאחר כל שימוש במשאבה יש לשטוף במים וסבון ולבצע סטריליזציה (הרתחה של  20דקות) לחלקים :בקבוקים ,קונוסים ,שסתומים ודיאפרגמות
•אין להשתמש בחומרים ממסים או בחומרים הגורמים לגירוי
•במידה ואת מעוניינת לשאוב בצד אחד בכל פעם ,יש לנתק את אחד הצינורות מהמחבר/מפצל ולסגור את הפקק

ירפא ,31290 :מק"ט כללית  1000159320 -משאבת חלב חשמלית דו צדדית |  1000159602תיק  +שני קונוסים למשאבה חשמלית
שירות לקוחות1-800-333-636 :

דף מידע

DYN

משאבת חלב ידנית אמדה MANUAL
•קומפקטית ובעלת עיצוב ארגונומי
•קלה לניקוי ולנשיאה
•זווית אחיזה מתכווננת מאפשרת חופשיות ודינמיות בתפעול פעולת השאיבה
•שאיבה נוחה במקביל לשד ,ללא צורך בכיפוף היד או דאגה ליצירת אטימה בין המשאבה לחזה
•אידיאלית לאמהות החוזרות לעבודה ולאימהות המחפשות פיתרון לשאיבה נוחה ויעילה
•למשאבת אמדה  MANUALשנה אחריות!

הוראות שימוש:

 .1אחזי בידית כשהאגודל
נמצא לפני התא העליון
של הקונוס והאצבעות
נמצאות מאחוריו.

 .2סובבי את הידית כדי
להתאימה לנוחות שורש
כף היד .שורש כף היד
צריך להיות ישר.

 .3מקמי את הפטמה
במרכז הקונוס.

 .4הצמידי את הקונוס לשד,
כדי ליצור אטימה לאוויר.

 .5לחצי במשך דקות אחדות
לחיצות מהירות וקלות על השד,
כדי לעורר את שחרור החלב.

 .6כשהחלב זורם ,לחצי לחיצות איטיות וחזקות ,אך עם זאת נוחות ,החזיקי את התנועה ושחררי אותה כדי לשאוב חלב .עצה :תוכלי לרכון קדימה או להטות מעט את הקונוס
כלפי מטה ,תוך שמירה על האטימה שלו ,כדי לעזור לחלב לזרום לתוך הבקבוק.
 .7כשזרם החלב נעשה איטי ,חזרי על שלבים  5ו.6-
 .8שחררי את האטימה כדי להסיר את קונוס השד מהשד.
 .9חזרי על שלבים  1עד  8על השד השני לפי הצורך.
 .10עצה :שאבי  10-15דקות מכל שד.
הוראות ניקוי:
•יש לרחוץ את הידיים היטב במים וסבון
•לפני שימוש ראשוני ולאחר כל שימוש במשאבה יש לשטוף במים וסבון ולבצע סטריליזציה
(הרתחה של  20דקות) לחלקים :בקבוקים ,קונוסים ,שסתומים ודיאפרגמות
•אין להשתמש בחומרים ממסים או בחומרים הגורמים לגירוי

ניתן לרכוש בנפרד קונוס שד במידות נוספות.

ירפא ,42047 :מק"ט כללית  1000159600 -משאבת חלב ידנית | A1000159601תיק  +קונוס למשאבה ידנית
שירות לקוחות1-800-333-636 :
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עצות לשאיבה:
התאמת קונוס השד
 .1התאמה טובה  -הפטמה מתנועעת בחופשיות.
 .2קטן מדי  -הפטמה מתחככת.
 .3גדול מדי -העטרה נשאבת פנימה.

