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RO Instrucţiuni de utilizare 



Vă mulţumim că aţi ales pompa Freestyle pentru sân. Laptele matern este alegerea naturală  
pentru bebeluşul dvs., dar sunt motive şi situaţii în care alăptarea nu este posibilă. De peste  
50 de ani, convingerea Medela este că aceste mame şi bebeluşii lor pot fi ajutaţi. În strânsă  
colaborare cu specialişti în alăptare, Medela, unul dintre liderii de piaţă, a cercetat şi conceput 
pompe pentru sân care răspund perfect nevoilor mamelor care alăptează. Pentru mamele  
care vor tot ce este mai bun pentru bebeluşii lor şi pentru ele. Pentru că îţi pasă.



RO

04–31



4
1. Utilizare / Populaţie – Contraindicaţii 5

2. Semniicaţia simbolurilor 6

3. Informaţii importante privind siguranţa 8

4. Descrierea produsului 10

5. Curăţarea 12

5.1  Înainte de prima şi după iecare utilizare 12

5.2  Înainte de prima utilizare şi o dată pe zi 14

5.3   Curăţarea unităţii motor 15

6. Pregătirea pentru pompare 16

6.1 Utilizare la reţeaua electrică 16

6.2 Utilizare pe baterii 17

6.3  Aişaj 17

6.4 Asamblarea pompei 18

7. Extragerea 20

7.1  Pregătirea pentru pomparea simplă 20

7.2 Pomparea 20

7.3  Pregătirea pentru extragerea hands-free cu Bustiera 

 „Easy Expression“ 24

7.4  Pregătirea pentru pomparea dublă 24

8. Conservarea şi decongelarea laptelui matern 26

8.1  Conservarea 26

8.2 Congelarea 26

8.3  Decongelarea 26

9. Hrănirea cu lapte matern 27

10. Depanare 28

11. Garanţie / reciclarea deşeurilor 29

12. Îngrijire completă pe perioada alăptării 30

13. EMC / Descriere Tehnică 32

14. Speciicaţii tehnice 39

Cuprins



5

1. Utilizare / Populaţie – Contraindicaţii

Utilizare şi indicaţii privind pompele pentru sân
Pompele pentru sân sunt destinate a i utilizate de către femeile care alăptează, în 
spital sau acasă, pentru extragerea laptelui matern din sân. Pompele pentru sân 
sunt indicate în atenuarea simptomelor de congestionare prin extragerea laptelui. În 
caz de mastită, pompele pentru sân sprijină procesul de vindecare scoţând laptele 
matern din sânul afectat. Pompele pentru sân sunt destinate calmării mameloanelor 
inlamate sau crăpate şi formării celor plate sau inversate. De asemenea, pompele 
pentru sân permit mamelor o metodă de hrănire cu lapte matern a bebeluşilor care 
nu se pot hrăni direct de la sân din diverse motive precum poziţia de alăptat, despi-
cătură de palat sau naştere prematură. 

Populaţia de pacienţi/utilizatori vizaţi 
Adolescente sau femei adulte care alăptează. Multor femei li se pare convenabil  
sau chiar necesar să folosească o pompă pentru sân pentru a extrage şi stoca  
laptele matern atunci când se întorc la serviciu, când călătoresc sau când nu pot i 
alături de bebeluşul lor. Femeile sunt încântate să ale că pompa pentru sân poate 
i folosită în completarea alăptării şi că unele pompe sunt concepute să imite suptul 
sugarului alăptat. 

Contraindicaţii
Nu se cunosc contraindicaţii pentru pompa Freestyle pentru sân. 
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Atenţionare
Poate duce la răni grave sau moarte.

Atenţie
Poate duce la răni minore.

Notă
Poate duce la deteriorări materiale.

Info
Informaţii utile sau importante care nu sunt legate de siguranţă.

Simbolurile de pe ambalaj

Acest simbol indică faptul că materialul face parte dintr-un proces de recuperare/reciclare.

Acest simbol indică un ambalaj din carton.

Acest simbol avertizează asupra păstrării aparatului departe de lumina soarelui.

Acest simbol indică faptul că aparatul fragil trebuie manevrat cu grijă.

°C

Acest simbol indică limitele de temperatură pentru funcţionare, transport şi depozitare.

Acest simbol indică limitele de umiditate pentru funcţionare, transport şi depozitare.

Acest simbol indică limitele de presiune atmosferică pentru funcţionare, transport  
şi depozitare.

Acest simbol avertizează asupra păstrării aparatului în stare uscată.

Acest simbol marchează codul unic GTIN.

Acest simbol interzice aruncarea aparatului împreună cu deşeurile municipale  
nesortate (doar pentru UE).

Acest simbol recomandă urmarea instrucţiunilor de utilizare.

Simbolurile de pe aparat

Acest simbol recomandă urmarea instrucţiunilor de utilizare.

0123

Acest simbol indică respectarea cerinţelor de bază ale Directivei Consiliului 93/42/CEE 
din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale.

2. Semnificaţia simbolurilor

i

Simbolul avertisment indică toate instrucţiunile importante pentru siguranţă. Nerespec-
tarea acestor instrucţiuni poate duce la rănire sau la deteriorarea pompei pentru sân!  
Când este folosit alături de următoarele cuvinte, simbolul avertisment semniică:

i



7Acest simbol indică producătorul.

Acest simbol interzice aruncarea aparatului împreună cu deşeurile municipale  
nesortate (doar pentru UE).

Acest simbol indică respectarea cerinţelor suplimentare de siguranţă din SUA şi  
Canada pentru echipamentele electrice medicale.

Acest simbol indică o piesă aplicată de tip BF.

Acest simbol indică numărul de catalog al bateriei dat de producător.

Acest simbol indică seria aparatului dată de producător.

IP22
Acest simbol indică protecţia împotriva iniltrării obiectelor solide străine şi împotriva 
consecinţelor dăunătoare ale iniltrării apei.

Acest simbol indică data producţiei (patru cifre pentru an şi două cifre pentru lună).

Simbolurile de pe alimentator

Acest simbol indică faptul că alimentatorul este un aparat de categoria a II-a.

Acest simbol indică respectarea Certiicării Obligatorii din China.

Acest simbol indică faptul că alimentatorul este testat pentru siguranţă.

Acest simbol indică faptul că alimentatorul este doar pentru utilizare în interior.

Acest simbol indică respectarea cerinţelor de siguranţă din SUA şi Canada.

Acest simbol indică respectarea cerinţelor Comisiei Federale de Comunicaţii.

Acest simbol indică polaritatea cablului de alimentare DC.

Acest simbol indică respectarea cerinţelor de reglementare AUS/NZ  
(marca de conformitate a reglementării).

Această marcă CE indică respectarea directivei privind compatibilitatea de joasă  
tensiune şi electromagnetică.

Acest simbol interzice aruncarea aparatului împreună cu deşeurile municipale  
nesortate (doar pentru UE). Bara solidă indică faptul că alimentatorul este  
comercializat pe piaţă după 13 august 2005.

Acest simbol indică respectarea cerinţelor de siguranţă din Japonia.

Acest simbol indică respectarea cerinţelor de eicienţă energetică.

Acest simbol indică curent alternativ.

Acest simbol indică curent continuu.

N136

SN

REF
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3. Informaţii importante privind siguranţa

Nerespectarea acestor instrucţiuni/informaţii privind siguranţa implică risc de 
pericol. Poate suferi modiicări tehnice.

Aparat

Pericol de electrocutare! Păstraţi aparatul uscat! Nu introduceţi aparatul  
în apă sau alte lichide!

Pompa Freestyle pentru sân nu rezistă la căldură: păstraţi departe de  
radiatoare şi surse de foc deschis.

Feriţi unitatea motor de razele directe ale soarelui.

Reparaţiile se vor face doar de către reprezentanţii unui service autorizat.
Nu reparaţi singură aparatul! Este interzisă modiicarea aparatului.

Nu utilizaţi niciodată un aparat deteriorat. Înlocuiţi părţile deteriorate  
sau uzate.

MAX. 

250 h Durata de funcţionare a pompei Freestyle pentru sân este de 250 de ore.  
Perioada de garanţie este de doi ani. 

Utilizare electrică

Deconectarea de la reţeaua de alimentare se face numai prin deconectarea 
alimentatorului de la priza din perete.

Păstraţi alimentatorul departe de suprafeţele încălzite.

Nu atingeţi niciun aparat electric care a căzut în apă.  
Scoateţi-l imediat din priză.

Nu lăsaţi niciodată pompa pentru sân Freestyle nesupravegheată,  
când este conectată la o sursă de alimentare.



9Utilizare

Folosiţi pompa Freestyle pentru sân numai în scopul pentru care a fost  
creată, aşa cum este descris în acest manual.

Nu utilizaţi niciodată un aparat electric dacă are cablul de alimentare sau 
ştecherul deteriorat, nu funcţionează corect, a fost scăpat sau deteriorat  
sau a fost scăpat în apă.

Nu utilizaţi pompa Freestyle pentru sân în timp ce faceţi baie sau duş.

Nu utilizaţi pompa Freestyle pentru sân în timp ce dormiţi sau sunteţi somnoroasă.

Acest produs este pentru un singur utilizator. Utilizarea sa de către mai multe 
persoane poate implica riscuri de sănătate.

Nu şofaţi în timpul pompării hands-free.

Este necesară supravegherea pompei Freestyle pentru sân când aceasta 
este utilizată în apropierea copiilor.

Contactaţi specialistul în lactaţie sau medicul dacă întâmpinaţi probleme sau 
aveţi dureri.

Echipamentele de comunicaţii radio portabile şi mobile pot afecta funcţiona-
rea pompei Freestyle.

 

l  Biberoanele din plastic şi părţile componente devin casante la îngheţ şi se pot 
sparge dacă sunt scăpate pe jos.

I A se manevra cu grijă biberoanele şi componentele.
I  A nu se utiliza laptele matern dacă biberoanele sau componentele sunt deteriorate.
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2x Cupă colectoare PersonalFit™ M (24mm)
(pentru alte mărimi cupe colectoare  
consultaţi Capitolul 12, pagina 30)
810.7084

2x conector pentru Freestyle  
(bază cupă colectoare, membrană, capac transparent)
200.1513

4x biberoane
811.0021

2x suport biberon
810.0462

4. Descrierea produsului

Piesele de rezervă şi accesoriile care pot i comandate sunt disponibile  
la pagina 30

1x geantă Freestyle
200.1574

1x alimentator 
200.4725 Euro 12V 
200.4726 UK şi US/JP 12V 
200.4727 AUS/NZ 12V
200.4728 Plug CN 12V

1x baterie reîncărcabilă
200.1215

1x element răcire
811.7010

1x geantă frigoriică
200.0383
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Tub lung

1x tubulatură Freestyle
200.1524

Suport  

tubulatură

Tub scurt

2x capac multi-
funcţional Calma
200.2714

1x Calma Solitaire 
200.3386

4x capac cu oriiciu
810.7062

4x capac de etan-

şare la transport
810.0473

1x unitate motor
200.1591

Clemă ixare

Oriiciu 
pentru 
alimentator

Buton  
Pornit/Oprit

Reducere 
vacuum

Mărire 
vacuum

Buton de trecere  
la faza de extragere

Tastă funcţie 
de memorie

Indicator 
de memo-
rie „pornit“

Cronometru

Indicator 
alimentator

Indicator baterie

Indicator fază 
de extragere

Freestyle  

oriiciu tub

Comparti-
ment baterie

Indicator fază 
de stimulare
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5.1  Înainte de prima şi  

după iecare utilizare

Dezasamblaţi pompa în  
componentele individuale.

Clătiţi toate piesele cu apă  
rece, curată (aprox. 20 °C) 
timp de 10 – 15 secunde.

l  Utilizaţi pentru curăţare doar apă 
potabilă.

l  Separaţi şi spălaţi imediat după utili-
zare toate componentele care vin în 
contact cu sânul şi cu laptele matern 
pentru a evita uscarea resturilor de 
lapte şi pentru a preveni proliferarea 
bacteriilor.

l  Unitatea motor nu necesită întreţinere.
l  Aveţi grijă să nu deterioraţi componen-
tele pompei în timpul curăţării.

l   Dacă piesele individuale ale pompei 
sunt spălate în maşina de spălat vase, 
pigmenţii alimentari pot decolora 
piesele. Aceasta nu afectează funcţio-
narea aparatului.

Notă

Atenţie

5. Curăţarea
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Clătiţi toate piesele cu apă 
rece, curată (aprox. 20 °C).

Dacă spălaţi componentele  
individuale ale pompei în maşina 
de spălat vase, aşezaţi-le pe raf-
tul de sus sau în compartimentul 
pentru tacâmuri.

Spălaţi toate piesele cu apă din 
abundenţă, călduţă, cu săpun 
(aprox. 30 °C).

Uscaţi cu o cârpă curată sau 
lăsaţi la uscat pe o cârpă curată.
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5.2  Înainte de prima  
utilizare şi o dată pe zi

Dezasamblaţi pompa în  
componentele individuale.

Utilizaţi pungile QuickClean* în 
cuptorul cu microunde conform 
instrucţiunilor.

l  Utilizaţi pentru curăţare doar apă 
potabilă.

l  Separaţi şi spălaţi imediat după utilizare 
toate componentele care vin în contact 
cu sânul şi cu laptele matern pentru a 
evita uscarea resturilor de lapte şi pen-
tru a preveni proliferarea bacteriilor.

l  În timpul ierberii, puteţi adăuga o lin-
guriţă de sare de lămâie pentru a evita 
depunerile de calcar.

l  Depozitaţi pompa într-o/un pungă / 
recipient curat până la următoarea  
utilizare. Sau înfăşuraţi-o în hârtie  
sau o cârpă curată.

Atenţie

Notă

5. Curăţarea
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Acoperiţi toate piesele cu apă 
şi ierbeţi timp de cinci minute.

Utilizaţi sterilizatorul cu aburi 
B-Well* conform instrucţiunilor.

sau

*Mai multe informaţii pe www.medela.com

Uscaţi cu o cârpă curată sau lă-
saţi la uscat pe o cârpă curată.

Ştergeţi cu o cârpă curată, 
umezită.

5.3   Curăţarea unităţii  
motor

sau
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Conectaţi cablul alimentatorului 
la unitatea motor. 

6.1  Utilizare la reţeaua 
electrică

6. Pregătirea pentru pompare

l  Pompa Freestyle se opreşte automat 
dacă a funcţionat 30 de minute fără a  
i manevrată.

l  re 6.2 Utilizare pe baterii: 
Dacă este posibil, nu mai scoateţi  
bateria din unitatea motor.

l  Scoaterea bateriei necesită un timp  
ulterior de încărcare de până la 24 de ore.

l   Pompa poate i utilizată în timpul încărcă-
rii. Scoateţi alimentatorul din priză doar 
după încărcarea completă. 

l   Bateria se încarcă atunci când pompa 
este conectată la o sursă de alimentare 
(chiar dacă pompa nu este utilizată). 

l  re 6.1 Utilizare la reţeaua electrică:  
Urmaţi strict ordinea etapelor.

l  Utilizaţi doar alimentatorul furnizat cu 
pompa Freestyle.

l  Asiguraţi-vă că tensiunea alimentatorului 
este compatibilă cu sursa de alimentare.

Introduceţi bateria cu înscrisul 
"this side down" în jos, astfel 
încât contactele aurii de pe 
baterie să le atingă pe cele de 
pe aparat.

Info

Atenţionare

l  Nu forţaţi bateriile la introducerea acesto-
ra în compartimentul pentru baterii.

I  Nu introduceţi bateria în timp ce pompa 
este alimentată direct de la priză.

Notă
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6.2 Utilizare pe baterii

Deschideţi compartimentul de 
baterii din spate în direcţia săgeţii.

Conectaţi alimentatorul la  
priza electrică.

1

6.3 Aişaj

Înainte de prima utilizare, 
pe ecran este aişat „bAtt“. 
Încărcaţi complet bateria până 
când indicatorul intermitent 
de baterie se opreşte şi „bAtt“ 
dispare.

Alimentator conectat la priză

Status încărcare baterie

Baterie încărcată complet, timp 
de extragere aprox. 3 ore

 lumină intermitentă Timp rămas de extragere 20 min 

 lumină intermitentă Baterie descărcată

“bAtt”  
lumină intermitentă

Prima încărcare şi încărcarea 
după scoaterea bateriei (timp de 
încărcare de până la 24 de ore)

Rezumat status încărcare baterie.



1

4i

i

18

Inseraţi cu grijă membrana gal-
ben pal în baza cupei colectoare.

6. Pregătirea pentru pompare

l  Spălaţi-vă temeinic pe mâini (cel puţin 
un minut) cu apă şi săpun înainte de a 
atinge sânul şi componentele pompei. 

Înşurubaţi conectorul pe biberon.

6.4  Asamblarea pompei

l  Urmaţi toate etapele cu grijă şi asamblaţi 
pompa corect. În caz contrar, calitatea 
vacuumului poate i afectată.

l  Utilizaţi numai accesorii originale Medela.
l  Căutaţi semne de uzură şi deteriorări  
la piesele pompei, înainte de utilizare  
şi înlocuiţi-le, dacă este necesar.

l  Toate componentele trebuie să ie  
complet uscate înainte de utilizare.

Atenţie

Info

Notă
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Prindeţi capacul transparent de 
conector. 
  Asiguraţi-vă că toate cele 

trei cleme (sus şi lateral) sunt 
bine prinse.

Introduceţi tubul scurt în capa-
cul transparent atât cât  
îi permite poziţia.

Introduceţi tubul lung în  
unitatea motor.

Împingeţi cupa colectoare  
în conector.
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7. Extragerea

Introduceţi capătul tubului  
nefolosit în locul special desti-
nat din suportul tubulaturii.

7.1  Pregătirea pentru  
pomparea simplă

Porniţi pompa pentru sân cu 
.

  Cronometrul porneşte.
  Faza de stimulare durează  

maxim două minute. Pompa 
trece apoi automat la faza  
de extragere.

7.2 Pomparea

l  repetare etapa 2 (capitol 7.1): 
Răspundeţi la următoarele întrebări 
pentru a ala dacă mărimea disponibilă 
pentru cupa colectoare vi se potriveşte:
l  Mamelonul dvs. se mişcă liber în  
tunelul cupei colectoare? 

l  Areola este foarte puţin sau deloc 
trasă în tunelul cupei colectoare? 

l  Observaţi o mişcare uşoară, ritmică  
a sânului la iecare ciclu de pompare? 

l  Simţiţi că sânul se goleşte uniform? 
l  Mamelonul dvs. este nedureros?  

Dacă aţi răspuns la oricare dintre 
aceste întrebări cu „Nu“ sau dacă aveţi 
probleme sau dureri în timpul extragerii, 
consultaţi specialistul în alăptare  
şi lactaţie sau moaşa.

Atenţie

i

l  repetare etapa 3 (capitol 7.1):  
Nu ţineţi pompa de biberon. Aceasta 
poate duce la blocarea canalelor 
lactifere şi la inlamarea sânului.

l  Ştergeţi sânul cu un prosop umed, 
călduţ (nu folosiţi alcool).

l  Repornire cronometru: apăsaţi  

timp de 3 secunde. Cronometrul 
reporneşte dar pomparea continuă.

Notă
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Ţineţi cupa colectoare pe sân 
cu degetul mare şi cel arătător. 
Sprijiniţi sânul cu palma. 

Poziţionaţi cupa colectoare pe 
sân astfel încât mamelonul dvs. 
să ie poziţionat corect în cen-

trul tunelului cupei colectoare. 

Nivelul vacuumului poate i 
reglat la iecare etapă. Vacuum 
confortabil: Utilizaţi   pentru  
a creşte nivelul vacuumului  
până la apariţia unui uşor dis-
confort. Apoi apăsaţi   pentru 
a-l reduce.

Dacă laptele începe să curgă 
mai repede, apăsaţi  pentru 
a trece la faza de extragere.
  Asiguraţi-vă că laptele curge 

corespunzător în biberon.
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7. Extragerea

Apăsaţi  timp de 3 secunde  
în timpul fazei de extragere pentru  
a salva setările individuale de  
pompare.
  Indicatorul aişat este intermitent  

şi pompa emite 3 bipuri.
  Finalizaţi extragerea în mod normal.

l  Scoateţi mereu din priză pompa 
Freestyle după extragere (cu excepţia 
cazului în care bateria se încarcă).

l  Umpleţi biberonul doar până la  
marcajul 150 ml.

l  Contactaţi moaşa sau consultantul în  
lactaţie dacă extrageţi puţin lapte sau de-
loc sau dacă pomparea este dureroasă. 

l  Pompa Freestyle se opreşte automat 
dacă a funcţionat 30 de minute fără a  
i manevrată.

l  Nu îndoiţi tubulatura în timpul extragerii.

l  repetare etapa 4:  
Butonul de memorie  Pentru a vă 
activa setările personale, porniţi pompa 
şi apăsaţi .

Notă

Atenţie

Info

Închideţi biberonul cu un capac.
  Urmaţi instrucţiunile din  

Capitolul 8 „Conservarea şi  
decongelarea laptelui matern“.
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Opriţi pompa pentru sân cu 
.

Folosiţi suportul pentru a evita 
răsturnarea biberonului.

C
ur

ăţ
aţ

i c
on

fo
rm

  
C

ap
ito

lu
lu

i 5
, 

 

p
ag

in
a 

12
.



1

i

24

7. Extragerea

Poziţionaţi cupa colectoare pe 
sân astfel încât mamelonul dvs. 
să ie poziţionat corect în centrul 
tunelului cupei colectoare. 
Ţineţi cupa colectoare pe sân  
cu degetul mare şi cel arătător. 
Sprijiniţi sânul cu palma.

l  repetare etapa 2:  
Nu ţineţi pompa de biberon. Aceasta 
poate duce la blocarea canalelor 
lactifere şi la inlamarea sânului.

7.4  Pregătirea pentru  
pomparea dublă

l  Pomparea dublă economiseşte timp  
şi creşte conţinutul energetic al lapte-
lui. Producţia de lapte este crescută  
şi menţinută pe termen lung.

Atenţie

Info

1

Puneţi pe dvs. bustiera  
„Easy Expression“ şi lăsaţi  
fermoarul uşor deschis.

7.3  Pregătirea pentru extrage-

rea hands-free cu Bustiera 
„Easy Expression“*



A
lte

 d
et

al
ii 

la
  

p
ag

in
a 

21
, 

 

C
ap

ito
lu

l 7
.2

, 
et

ap
a 

3.
1

2 3

25

Porniţi pompa pentru sân cu 
.

  Cronometrul porneşte.
  Etapa de stimulare durează 

maxim două minute. Pompa 
trece apoi automat în faza 
de extragere. 

Poziţionaţi a doua cupă colectoa-
re pe sân astfel încât mamelonul 
dvs. să ie poziţionat corect în 
centrul tunelului cupei colectoare. 

2 3

Fixaţi cupa colectoare pe 
sân sub bustieră, astfel încât 
mamelonul dvs să ie corect 
poziţionat în centrul tunelului 
cupei colectoare.

Închideţi fermoarul şi ixaţi  
conectorul pe cupa colectoare.
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*Opţional, consultaţi Capitolul 12, pagina 30 
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8. Conservarea şi decongelarea laptelui matern

8.1  Conservarea
Pentru bebeluşi sănătoşi, născuţi la termen:

Temperatura 
camerei

Frigider
Congelatorul 
frigiderului

Congelator

Lapte matern 
proaspăt extras

A nu se lăsa la  
temperatura camerei

3–5 zile  
la 4 °C

6 luni la  
aprox. -16 °C

12 luni la 
aprox. -18 °C

Lapte matern  
decongelat  
(congelat anterior)

Nu conservaţi 10 ore
Nu recongelaţi după  
decongelare!

 
l  Nu păstraţi laptele matern în uşa frigiderului. Alegeţi cel mai rece loc din frigider  

(deasupra compartimentului pentru legume).

l  Nu umpleţi niciodată biberoanele sau pungile „Pump & Save“* mai mult  
de ¾ pentru a permite creşterea volumului la îngheţare.

l  Etichetaţi biberoanele sau pungile „Pump & Save“ cu data extragerii.

l  Pentru a păstra elementele nutritive ale laptelui matern, decongelaţi-l în frigider  
pe timpul nopţii sau ţinând punga sub jet de apă caldă (max. 37° C).

l  Agitaţi uşor biberonul sau punga pentru a omogeniza grăsimile care eventual  
s-au separat.

l  Încălzitorul pentru biberoane B-Well* permite încălzirea treptată a laptelui matern  
şi a hranei pentru bebeluşi în borcănaşe de sticlă, pentru a evita pierderea de  
vitamine şi substanţe nutritive.

Nu decongelaţi laptele matern în cuptorul cu microunde sau într-un recipient cu  
apă iartă (pericol de arsuri).

8.2  Congelarea

8.3  Decongelarea

Atenţionare
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9. Hrănirea cu lapte matern

i

H RĂN IR
E

POMPAR
E

SPRIJIN  BAZAT 
PE C ERC ETARE PEN TRU  

MAMELE C ARE ALĂPTEAZĂ
Inventat de 

Medela

Susţine 
comportamentul 

sugarilor din 
timpul alăptării

Mai mult lapte în 
mai puţin timpA

LĂ
P

TARE LA SÂN

    2
 E

TA
P

E

C
A

LM

A

ST
IMU LARE

EXTRAG
ER

E

FL
U

X DE LAPTE

Medela recomandă Calma* pentru  
hrănirea cu lapte matern.

Calma - soluţie unică de  
hrănire pentru laptele matern.

Info

În urma studiilor extinse de cercetare, 
Medela a devenit una dintre primele 
companii din lume care a introdus com-
portamentul sugarilor din timpul hrănirii  
la sân în inovaţiile sale: tehnologia 
2-Phase Expression şi Calma. 2-Pha-
se Expression se bazează pe ritmul 
natural de supt al bebeluşului astfel 
încât mai mult lapte poate i extras 
în mai puţin timp. Mişcările naturale 
de stimulare sunt urmate de unele 
mai lungi pentru asigurarea unui lux 
optim de lapte. Tetina unică pentru 
lapte matern Calma îi permite be-
beluşului să ia pauze şi să respire în 
timpul hrănirii, păstrându-şi compor-
tamentul învăţat la sân. Conceput 
pentru mamă şi bebeluş pentru o 
perioadă de alăptare fericită.

*Mai multe informaţii pe www.medela.com

Cu Calma
l  bebeluşul tău poate mânca, lua o  

pauză şi poate respira regulat.
l  laptele curge numai când se creează 

vacuum.
l  luxul de lapte se opreşte dacă bebelu-

şul vrea să respire sau să ia o pauză.
l  este păstrat comportamentul natural  

al bebeluşului în timpul suptului, asigu-
rându-se tranziţia uşoară înapoi la sân.

Mai multe detalii despre Calma pot  
i găsite în instrucţiunile incluse.



28

10. Depanare 

Problemă Soluţie

Dacă aspiraţia 
este slabă sau 
inexistentă

Veriicaţi toate conexiunile.
Fixaţi capacul corect în toate cele trei puncte de conexiune.
În timpul pompării ţineţi cu mâna cupa colectoare, nu conectorul  
sau biberonul.
Asiguraţi-vă de etanşeitatea cupei colectoare în jurul sânului.
În timpul pompării simple, introduceţi capătul tubului nefolosit în  
spaţiul special destinat din suportul tubulaturii. Nu îndoiţi tubulatura. 
În tuburi nu trebuie să existe apă.
Toate componentele trebuie să ie complet uscate.

Pompa se udă

Scoateţi cablul din priză.
Opriţi pompa.
Nu aşezaţi pompa cu faţa în jos. Panoul de control trebuie să ie  
poziţionat în sus.
Depozitaţi pompa într-un loc uscat şi cald timp de 24 de ore.

Notă:
Nu expuneţi pompa în lumina directă a soarelui.
Nu acceleraţi procesul de uscare folosind căldură.

„Err“ + 3 bipuri Contactaţi reprezentantul Medela.

Indicatorul 
alimentatorului 
este intermitent 
Pompa nu  
porneşte

Contactaţi reprezentantul Medela.

Indicatorul  
de baterie este 
intermitent  
aişând 4 bare

Contactaţi reprezentantul Medela.
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Garanţie

Broşura „Garanţie internaţională“ conţine informaţii detaliate privind garanţia. 

Reciclarea deşeurilor

 

Acest aparat este confecţionat din diverse metale şi plastice. Înainte de a i aruncat, 
acest aparat trebuie scos din uz şi nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile munici-
pale nesortate conform regulamentelor locale. Apelaţi la centrele locale de colectare 
a deşeurilor pentru echipamente electrice şi electronice (inclusiv baterii). Aruncarea 
necorespunzătoare poate dăuna mediului şi sănătăţii populaţiei.

11. Garanţie/ reciclarea deşeurilor
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Piese de rezervă

Număr articol Produs

099.0271

099.0272

099.0273

099.0274

Alimentator Freestyle (100-240V; 12V) Euro
Alimentator Freestyle (100-240V; 12V) UK şi US / JP
Alimentator Freestyle (100-240V; 12V) AUS / NZ
Alimentator Freestyle (100-240V; 12V) CN

200.1690 Unitate motor Freestyle

200.1692 Tubulatură Freestyle

200.1691 Baterie reîncărcabilă Freestyle

Accesorii

Număr articol Produs

008.0033*
008.0035*
008.0036*
008.0037*

Cupă colectoare PersonalFit S (21 mm)
Cupă colectoare PersonalFit L (27 mm)
Cupă colectoare PersonalFit XL (30 mm)
Cupă colectoare PersonalFit XXL (36 mm)

008.0073

008.0075

Biberon pentru lapte matern 150 ml (3 buc.)
Biberon pentru lapte matern 250 ml (2 buc.)

008.0145 Calma Solitaire

008.0071 Pungi pentru lapte matern Pump & Save 

008.0217

008.0220

008.0224

008.0225

Bustieră „Easy Expression“ albă S
Bustieră „Easy Expression“ albă M
Bustieră „Easy Expression“ albă L
Bustieră „Easy Expression“ albă XL

Pe site-ul www.medela.com sunt disponibile şi alte produse Medela.

Următoarele accesorii pentru pompa Freestyle sunt disponibile la partenerii distribuitori 
Medela speciicându-se numărul articolului.

12. Îngrijire completă pe perioada alăptării

* Dacă extragerea laptelui nu dă rezultate sau provoacă dureri, contactaţi moaşa  
sau consultantul în lactaţie. O altă dimensiune a cupei colectoare PersonalFitTM  

poate face extragerea mai confortabilă şi mai eicientă.



Pompare

Colectare

Gestionarea laptelui matern

Hrănire

Îngrijirea 
sânilor

Inovaţie

Cercetare
dovedită

clinic

Profesionalism

Service

ExpertizăEducaţie
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13. EMC / Technical description

The Freestyle breastpump needs special precautions regarding EMC (Electromag-
netic compatibility) and needs to be installed and put into service according to the 
EMC information provided in these instructions for use. Wireless communications 
equipment such as wireless home network devices, mobile phones, cordless  
telephones and their base stations, walkie-talkies can affect the electric breastpump 
Freestyle and should be kept at least a distance 1.0 m away from the equipment.
Electromagnetic Compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 1)

Electromagnetic emissions

The electric breastpump Freestyle is intended for use in the electromagnetic environment 
speciied below. The customer or the user of the electric breastpump Freestyle should 
 assure that it is used in such an environment.

Emission tests Compliance
Electromagnetic environment – 
 guidance

RF emissions
CISPR 11

Group 1

The electric breastpump Freestyle uses RF 
energy only for its internal function. Therefore, 
its RF emissions are very low and are not likely 
to cause any interference in nearby electronic 
equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B

The electric breastpump Freestyle is suitable 
for use in all establishments, including domestic 
establishments and those directly connected 
to the public low-voltage power supply network 
that supplies buildings used for domestic pur-
poses.

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2

Class A

Voltage luctuations / 
licker emissions
IEC 61000-3-3

Complies

Warning – The electric breastpump Freestyle should not be used adjacent  
to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary,  

the electric breastpump Freestyle should be observed to verify normal operation in  
the coniguration in which it will be used.
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Electromagnetic immunity

The electric breastpump Freestyle is intended for use in the electromagnetic environment 
speciied below. The customer or the user of the electric breastpump Freestyle should  
assure that it is used in such an environment.

Immunity test
IEC 60601
test level

Compliance 
level

Electromagnetic 
environment
– guidance

Electrostatic
discharge ( ESD )
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact
± 8 kV air

± 6 kV contact
± 8 kV air

Floors should be wood, 
concrete or ceramic 
tile. If loors are covered 
with synthetic material, 
the relative humidity 
should be at least 30%.

Electrical fast
transient / burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input /
output lines

± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV for input/
output lines

Mains power quality 
should be that of a
typical commercial or 
hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5

± 1 kV line( s ) to
line(s)
± 2 kV line( s ) to
earth

± 1 kV differential
mode
± 2 kV common
mode

Mains power quality 
should be that of a
typical commercial or 
hospital environment.

Electromagnetic Compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 2)
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Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines
IEC 61000-4-11

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT

(60 % dip in UT)
for 5 cycles
70 % UT

(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 5 s

<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 0,5 cycle
40 % UT

(60 % dip in UT)
for 5 cycles
70 % UT

(30 % dip in UT)
for 25 cycles
<5 % UT

(>95 % dip in UT)
for 5 s

Mains power quality 
should be that of a
typical commercial or 
hospital environment.
If the user of the electric 
breastpump Freestyle 
requires continued op-
eration during power
mains interruptions, it is 
recommended
that the electric breast-
pump Freestyle is pow-
ered from an uninterrupt-
ible power supply or a 
battery.

Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic ield
IEC 61000-4-8

3 A/m 30 A/m

Power frequency mag-
netic ields should be at 
levels characteristic of a 
typical location in a typi-
cal commercial or hospi-
tal environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

13. EMC / Technical description
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Electromagnetic immunity

The electric breastpump Freestyle is intended for use in the electromagnetic environment 
speciied below. The customer or the user of the electric breastpump Freestyle should  assure 
that it is used in such an environment.

Immunity test
IEC 60601
test level

Compliance 
level

Electromagnetic 
environment – guidance

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to
80 MHz

3 V/m
80 MHz to
2,5 GHz

10 Vrms

10 V/m

Portable and mobile RF communi-
cations equipment should be used 
no closer to any part of the electric 
breastpump Freestyle, including ca-
bles, than the recommended  
separation distance calculated from 
the equation applicable to the fre-
quency of the transmitter.

Recommended separation distance

d = 0,35√P 

d = 0,35√P    80 MHz to 800 MHz  
d = 0,7√P     800 MHz to 2,5 GHz 
where P is the maximum output 
power rating of the transmitter 
in watts (W) according to the 
transmitter manufacturer and d 
is the recommended separation 
distance in metres (m).
Field strengths from ixed RF trans-
mitters, as determined by an electro-
magnetic site survey,a should be less 
than the compliance level in each fre-
quency range.b

Interference may occur in the vicinity 
of equipment marked with the follow-
ing symbol:

Electromagnetic Compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 4)
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a Field strengths from ixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) tele-
phones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast 
cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment 
due to ixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the meas-
ured ield strength in the location in which the electric breastpump Freestyle is used exceeds 
the applicable RF compliance level above, the electric breastpump Freestyle should be ob-
served to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures 
may be necessary, such as re-orienting or relocating the electric breastpump Freestyle.
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, ield strengths should be less than 10 V/m. 

Note 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
Note 2  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is  

affected by absorption and relection from structures, objects and people.

13. EMC / Technical description
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Recommended separation distances between portable and mobile RF  
communications equipment and the electric breastpump Freestyle

The electric breastpump Freestyle is intended for use in an electromagnetic environment 
in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the electric 
breastpump Freestyle can help prevent electromagnetic interference by maintaining a mini-
mum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) 
and the electric breastpump Freestyle as recommended below, according to the maximum 
output power of the communications equipment.

Rated maximum 
output power of 
transmitter W

Separation distance according to frequency of 
 transmitter M

150 kHz to 80 MHz

d = 0,35√P

80 MHz to 800 
MHz

d = 0,35√P

800 MHz to 2,5 GHz

d = 0,7√P

0,01 0,04 0,04 0,07

0,1 0,11 0,11 0,22

1 0,35 0,35 0,7

10 1,11 1,11 2,21

100 3,50 3,50 7,00

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommen-
ded separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation ap-
plicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power 
rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range 
 applies.
Note 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 
 affected by absorption and relection from structures, objects and people.

Electromagnetic Compatibility (EMC, IEC 60601-1-2:2007, Table 6)
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Electromagnetic environments

Environment Locations General characteristics

Typical health care
Hospital, large clinic,  doctor’s 
ofice

Partly controlled, covered  
by the general requirements 
of this collateral standard

Residential Doctor’s ofice, small clinic
Not controlled, health care 
professional present

Residential Home
Not controlled, health care 
professional not normally 
present

Transport, mobile
Car, aircraft (ixed-wing and
helicopter), ambulance

Not controlled, wide vari-
ations, critical receivers 
nearby, harsh environments 
for ESD, RF, electric and 
magnetic ields

Special
Operating theatre,  
emergency room

Case-by-case examination  
of environment

13. EMC / Technical description
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14. Specificaţii tehnice

vacuum (aprox.)

Funcţionare

Transport / Depozitare

7.2 V, 2250mAh 
Li-Ion 

Funcţionare

122 x 90 x 58

Transport / Depozitare

370 g

270 g

kPa

In Out

100-240V~   50/60 Hz 12 V 
1 A  / 1.5 A

°C

+40

+5

°C

+60

-20

93

15

93

15

kg

106

70

intermitent
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