
Pompă electrică dublă bifazică pentru sân + tetina Calma 040.0003
-recomandată atât pentru utilizare ocazională cât şi frecventă-
Fără Bisfenol A. 
Medela, alegerea nr. 1 în spitale şi pentru mame.

Pompa pentru sân este un produs de uz personal. Utilizarea ei de către mai multe 
persoane poate reprezenta un pericol pentru sănătate. Din motive de igienă, pompa nu 
poate fi returnată după desfacerea ambalajului. 
Alimentator inclus. Bateriile nu sunt incluse. 
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de utilizare din interior! 
Conţinutul poate diferi de imaginile de pe ambalaj.
Alăptarea trebuie să fie bine stabilită înainte de introducerea unei tetine.

Produs distribuit exclusiv în farmacii. 
Producător: vezi pe ambalaj
Importator/Distribuitor: Superfood Company  SRL  
str. Izlazului nr.3, 077145 Pantelimon, Jud. Ilfov 
tel.: 021/352.01.67(68). www.superfood.ro

Certificat de garanţie (24 luni) la interior. Garanţia este valabilă doar împreună cu bonul 
fiscal. Pentru service telefonaţi la sediul importatorului.

Pentru o experienţă de alăptare minunată
Medela, ca lider mondial în alăptare, a pus accentul pe cercetarea comportamentului 
natural de hrănire al bebeluşului la sân. Această cercetare dovedită clinic a dus la 
inovarea tehnologiei 2-Phase Expression şi a tetinei Calma. 

Tehnologia 2-Phase Expression (bifazică) imită ritmul natural de supt al bebeluşului, 
pentru a extrage mai mult lapte într-un timp mai scurt. Ritmul rapid cu vacuum redus 
(stimulare) este urmat de un ritm mult mai lent cu vacuum mai mare (extragere), 
asigurând un flux optim de lapte. 

Tetina Calma, soluţia unică de hrănire, creată exclusiv pentru laptele matern, îi permite 
bebeluşului să facă pauze şi să respire regulat, ajutându-l astfel să îşi menţină 
comportamentul natural de hrănire învăţat la sân. Inovată pentru a menţine legătura 
unică dintre mamă şi bebeluşul ei pe perioada alăptării. 
www.ready-4-calma.com

Medela Swing Maxi
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vacuum (approx.)
-15....-295 mmHg
-2....-39 kPa
45 … 120 cpm

Funcţionare

Транспортиране/съхранение
Transport / Depozitare

6 x 1.5V, Alkaline
AAA, Micro, LR03

Funcţionare

 

121 x 129 x 57

Transport / Depozitare

290 g

220 g

kPa

In Out

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

°C

+40

+5

°C

+70

-25

93

15

93

15

kg

106

70

13. Specificaţii tehnice

intermittend

312
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12. EMC / Descriere tehnică

Atenţie! 

Folosirea altor accesorii şi cabluri decât cele specificate poate duce la creşterea 
emisiilor sau scăderea imunităţii pompei pentru sân Swing.
Pompa pentru sân SwingMaxi nu ar trebui să fie folosită în apropiere de sau stivuită 
cu alte echipamente.
Dacă este folosită în apropiere de sau stivuită cu alte echipamente este necesară, 
pompa pentru sân Swing Maxi ar trebui supravegheată pentru a verifica operarea 
normală în configuraţia în care va fi folosită.

Pompa pentru sân necesită precauţii speciale privind EMC 
(compatibilitate electromagnetică) şi trebuie să fie instalată şi pusă în funcţiune în 
conformitate cu informaţiile EMC furnizate în acest manual de instrcţiuni.

Aparatele de comunicare wireless cum ar fi echipamente de reţea, telefoane mobile, 
telefoane fără fir şi staţiile lor, aparete walkie-talkie, pot afecta pompa electrică 
Swing Maxi pentru sân şi ar trebui ţinute la o distanţă de cel puţin 1 m de aceasta.

Compatibilitate electromagnetică (EMC, IEC 60601-1-2:2007, tabel 1)  

Swing Maxi 

Emisii electromagnetice 
Pompa electrică Swing Maxi este destinată folosirii în mediul electromagnetic specificat mai 
jos. 
Clientul sau utilizatorul de Swing maxi trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de 
mediu 
Teste de emisie Conformitate Mediu electromagnetic – îndrumări 
Emisii RF 
CISPR 11 

Grup 1 Swing Maxi foloseşte energie RF doar pentru 
funcţionarea internă. De aceea, emisiile RF sunt 
foarte reduse şi probabil nu vor cauza interferenţe 
cu echipamentul electronic din apropiere. 

Emisii RF 
CISPR 11 

Clasa B 

Emisii armonice 
IEC 61000-3-2 

 
Clasa A 

Fluctuaţii de tensiune/ 
Emisii fluctuante 
IEC 60000-3-3 

 
Conform 

 
Swing Maxi este potrivită pentru folosirea în toate 
clădirile inclusiv în locuinţe şi toate cele conectate 
direct la reţeaua publică de electricitate de joasă 
tensiune care alimentează clădirile folosite ca 
locuinţe.  
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Reciclarea deşeurilor

 

Acest aparat este confecţionat din diverse metale şi plastice. Înainte de a fi aruncat, 
acest aparat trebuie scos din uz şi nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile mu-nici
pale nesortate conform regulamentelor locale. Apelaţi la centrele locale de colectare 
a deşeurilor pentru echipamente electrice şi electronice (inclusiv baterii). Aruncarea 

11. Garanţie/reciclarea deşeurilor

31

29

Garanţie

 24 de luni  garanţie pentru motor, de la data cumpărării, cu excepţia accesoriilor. 
Acest produs este destinat utilizării de către o singură persoană. 
Utilizarea de către mai multe persoane poate prezenta riscuri pentru sănătate şi,
în consecinţă, duce la anularea garanţiei produsului. 
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de daune cauzate sau 
provocate în urma operării, utilizării incorecte sau utilizării de către persoane neautorizate.

Pentru produsele Medela achiziţionate în România, service-ul în şi post garanţie se face 
doar de către importator, de persoane avizate, nu la agentul comercial de la care a fost 
achiziţionată pompa.

Importator/Distribuitor: 
Superfood Company  SRL  
str. Izlazului nr.3, Pantelimon, Jud. Ilfov 
tel.: 021/352.01.67(68). 
Informaţii pentru service: 07746244100
www.superfood.ro

necorespunzătoare poate dăuna mediului şi sănătăţii populaţiei.



10. Depanare 

Problemă Soluţie

Dacă motorul  Asiguraţi-vă că primeşte curent electric. 
nu funcţionează Verificaţi poziţia bateriilor din compartimentul pentru baterii.

Dacă se opreşte 
curentul în timpul 
funcţionării pe 

Înlocuiţi bateriile.

baterii

Dacă aspiraţia 
este slabă sau 

Verificaţi toate conexiunile.

inexistentă

Fixaţi capacul corect în toate cele trei puncte de conexiune.
În timpul pompării ţineţi cu mâna cupa colectoare, nu conector ul 
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 fie complet uscate.

Scoateţi cablul din priză.

Pompa se udă

Opriţi pompa.
Nu aşezaţi pompa cu faţa în jos. Panoul de control trebuie să f 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.  

Dacă apare 
Clătiţi tuburile. 

condens în tub
Agitaţi pentru a se scurge picăturile de apă.
Suspendaţi tuburile pentru a se usca la aer.
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9. Hrănirea cu lapte matern

Medela recomandă Calma* pentru 
hrănirea cu lapte matern.

Calma - soluţie unică de hrăn-i
re pentru laptele matern.

Info

În urma studiilor extinse de cercetare, 
Medela a devenit una dintre primele 
companii din lume care a introdus  
comportamentul sugarilor din timpul 
hrănirii la sân în inovaţiile sale: tehn-o
logia 2-Phase Expression şi Calma. 
2-Phase Expression se bazează pe 
ritmul natural de supt al bebeluşului 
astfel încât mai mult lapte poate fi 
extras în mai puţin timp. Mişcările 
naturale de stimulare sunt urmate 
de unele mai lungi pentru asigur-a
rea unui flux optim de lapte. Calma 
- tetina unică pentru lapte matern 
Calma îi permite bebeluşului să ia 
pauze şi să respire în timpul hrănirii, 
păstrându-şi comportamentul 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  fluxul de lapte se opreşte dacă bebel-u

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

bebeluşului în timpul suptului, asig-u
rându-se tranziţia uşoară înapoi la sân.

Mai multe detalii despre Calma po t 
fi găsite în instrucţiunile incluse.
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8. Conservarea şi decongelarea laptelui matern

8.1  

Temperatura 
camerei

Frigider
Congelato-
rul frigide-
rului

Congelator

Lapte matern 
A nu se lăsa la 

proaspăt extras
temperatura  
camerei

3–5 zile la 
4 °C

6 luni la aprox. 
-16 °C

12 luni la aprox. 
-18 °C

Lapte matern 
decongelat  A nu se depozita

(congelat anterior)
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 

8.2  

apă clocotită (risc de arsură). 

8.3  Decongelarea

Atenţionare

Conservarea laptelui matern
Pentru bebeluşi sănătoşi, născuţi la termen:

Congelarea laptelui matern

 laptelui matern

26 7
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Ţineţi cupa colectoare pe sân 
cu degetul mare şi cel arătător . 
Sprijiniţi sânul cu palma.

Porniţi pompa pentru sân cu .
  Faza de stimulare durează 
maxim două minute. Faza de 
stimulare trece apoi automat  
la faza de extragere.

8 25



1

4

i

7. Extragerea

Poziţionaţi cupa colectoare pe 
sân astfel încât mamelonul dvs. 
să fie poziţionat corect în ce-n
trul tunelului cupei colectoare. 

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

7.4  

lactifere şi la inflamarea sânului.

pomparea dublă

colectoare pe sân astfel încât 
mamelonul dvs. să fie poziţio-
nat corect în centrul tunelului 
cupei colectoare. 
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 d
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l  Pomparea dublă economiseşte timp 
şi creşte conţinutul energetic a l 
laptelui. Producţia de lapte este  
crescută şi menţinută pe  
termen lung.

Atenţie

Info

Pregătirea pentru  

24 9

Poziţionaţi a doua cupă 
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Folosiţi suportul pentru a  
evita răsturnarea biberonului.

Închideţi biberonul cu un capac.
  Urmaţi instrucţiunile din 
Capitolul 8 „Conservarea ş i 
decongelarea laptelui matern“.

C
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, 
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2 3

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

Închideţi fermoarul şi fixaţ i 
conectorul pe cupa colectoare.
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ai
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.

*Opţional, consultaţi Capitolul 12, pagina 58 
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7. Extragerea

1

.

l  După pompare, deconectaţi 
întotdeauna pompa Swing Max i 
de la sursa de alimentare. 

l  Umpleţi biberonul doar până la 
marcajul 150 ml.

l  Contactaţi moaşa sau consultantul 
în lactaţie dacă extrageţi puţin lapte 
sau deloc sau dacă pomparea  
este dureroasă. 

l  Pompa Swing Maxi se opreşte 
automat dacă a funcţionat 30  
de minute fără a fi manevrată.

l  Nu îndoiţi tubulatura în timpul 
pompării.

Prezentare generală LED-uri 

se aprinde Pornit

nu se aprinde Oprit

lumină intermitentă 
regulată

Faza de stimulare

lumină aprinsă  
permanent

Faza de extragere

lumină intermitentă 
rapidă

Vacuum min./

Puneţi pe dvs. bustiera 

max.  

„Easy Expression“ şi lăsaţ i 

7.3  

fermoarul uşor deschis.

hands-free cu Bustiera 

Notă

„Easy Expression“*

Atenţie

Info
Pregătirea pentru pomparea

22 11
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1
2 3

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 fie poziţionat corect 
în centrul tunelului cupei 
colectoare. 

Puterea de aspiraţie poate  
fi reglată la fiecare etapă.  
Vacuum confortabil: Utilizaţi  
pentru a creşte nivelul vacu-u
mului până la apariţia unu i 
uşor disconfort. Apoi apăsaţi 

 pentru a-l reduce.

Dacă laptele începe să curgă 
mai repede, apăsaţi butonul 

 pentru a trece la faza 
de extragere.

  Asiguraţi-vă că laptele curge 
corespunzător în biberon.

12 21
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Clătiţi toate piesele cu apă 
rece, curată (aprox. 20 °C).

Dacă spălaţi componentele  
individuale ale pompei în maş-i
na de spălat vase, aşezaţi- 
le pe raftul de sus sau în com-
partimentul 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.

C
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7. Extragerea

Introduceţi capătul tubului 

1  

nefolosit în locul special des-ti

7.1  

nat din suportul tubulaturii.

pomparea simplă

Porniţi pompa pentru sân cu .
  Faza de stimulare durează 
maxim două minute. Faza  
de stimulare va trece apo i 

7.2 Pomparea

automat la faza de extragere.

l  repetare etapa 2 (capitol 7.1):
Răspundeţi la următoarele întrebări 
pentru a afla dacă mărimea disp-o
nibilă 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 fiecare 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 specialistu l 
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 inflamarea sânului.

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

Notă

Pregătirea pentru  
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5.2  Înainte de prima  
utilizare şi o dată  
pe zi  

Dezasamblaţi pompa în 
componentele individuale.

2c

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 lapt-e
le matern  pentru a evita uscarea 
resturilor de lapte şi pentru a preveni 
proliferarea bacteriilor.

l  În timpul fierberii, puteţi adăuga o 
linguriţă 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

5. Curăţarea

Notă

2 3

Prindeţi capacul transparent  
de conector. 

  Asiguraţi-vă că toate cele 
trei cleme (sus şi lateral) sunt 

5 6

bine prinse.

Introduceţi tubul scurt în  
capacul transparent atât  
cât îi permite poziţia.

Introduceţi tubul lung în  
unitatea motor.

Împingeţi cupa colectoare  
în conector.

14 19
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Acoperiţi toate piesele cu apă 

1

şi fierbeţi timp de cinci minute.
Utilizaţi sterilizatorul cu aburi 
B-Well* conform instrucţiunilor.

sau

*Mai multe informaţii pe  w ww.medela.com

Uscaţi cu o cârpă curată  
sau lăsaţi la uscat pe  
o cârpă curată.

Ştergeţi cu o cârpă curată, 

5.3   Curăţarea unităţii motor

sau1

4
i

i

Inseraţi cu grijă membrana 
galben pal în baza cupei  

6. Pregătirea pentru pompare

l

colectoare.   

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

Î n şurubaţi conectorul pe

Urmaţi toate etapele cu grijă şi 
asamblaţi pompa corect. În caz  
contrar, calitatea vacuumului poate  
fi 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 fie 
complet uscate înainte de utilizare.

Atenţie

Info

Notă

6.3 Asamblarea pompei
  

biberon.  

18 15
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Conectaţi cablul alimentatorului 

6.1  

la unitatea motor. 

6. Pregătirea pentru pompare

electrică   

l re 6.2 Utilizare pe baterii:
 Nu este nevoie ca bateriile să 
fie scoase când se foloseşte  
alimentatorul pentru pompare. 

l  Verificaţi regulat starea bateriilor 
din unitatea motor.

l  Dacă pompa Swing Maxi nu este 
utilizată o perioadă mai îndelungată, 
scoateţi bateriile din compartimentul 
de baterii.

l  Bateriile durează două până la trei 
sesiuni de pompare (timp de pomp-a

6.2 Utilizare pe baterii

Deschideţi compartimentul 

re de aprox. 1 oră şi jumătate).  

de baterii din spate în  
direcţia săgeţii.

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

l  Utilizaţi doar alimentatorul furnizat 
cu Swing Maxi.

l  Asiguraţi-vă că tensiunea alimentat-o
rului este compatibilă cu sursa  
de alimentare.

Info

Atenţionare Utilizare la reţeaua 

2

2 3

6.2 Utilizare pe baterii

Conectaţi alimentatorul la priza 
electrică.

Introduceţi şase baterii tip 
AAA Micro 1.5 V. 

Închideţi compartimentul  
de baterii.
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