
Calmita é uma solução de alimentação hospitalar, 
baseada em investigação, que permite que recém- 
-nascidos treinem e mantenham o seu comportamento 
de sucção natural e individual. Ao permitir uma 
fixação e técnica de alimentação similares às que 
acontecem durante a amamentação, a solução 
Calmita apoia e protege a amamentação.

A melhoria das capacidades de alimentação oral 
acelerará não apenas a alimentação por sucção 
nutritiva completa, mas pode reduzir igualmente  
o tempo de permanência no hospital. Também  
irá reduzir o risco de infeção nosocomial, reduzir  
o encargo financeiro para as famílias e para a socie-
dade, permitir que a unificação familiar se realize mais 
cedo e  facilitar o desenvolvimento de uma interação e 
ligação mais apropriadas entre a mãe e o bebé.

I Antecipação da alta hospitalar

I Comportamento de alimentação natural

I Aumento da amamentação no hospital

I Fiável, segura e fácil de usar

Calmita  
Solução de alimentação  
hospitalar baseada em investigação

Concebida para estimular  
o desenvolvimento da  
alimentação oral neonatal
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Calmita Starter (branca)

I nível reduzido de limiar da  
válvula controlada por vácuo 

Calmita Advanced (amarela) 

I nível moderado de limiar da 
válvula controlada por vácuo

Número de referência para encomenda da solução Calmita

Solução Calmita para  
alimentação hospitalar

Número do artigo Produto Material1)   Qtd

008.0257 Calmita Starter PP, TPE 260

008.0258 Calmita Advanced PP, TPE 260

1)em contacto com o leite humano

Saiba mais em www.medela-calmita.com ou queira contactar o seu representante local da Medela.
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Segurança
A válvula controlada por vácuo permite ao bebé sugar, engolir, fazer pausas 
e respirar durante a alimentação, apoiando um comportamento de alimen-
tação semelhante ao que acontece durante a amamentação. O bebé pode, 
portanto, decidir quando quer beber e quando quer descansar. 

Desenvolvimento de capacidades
A solução Calmita está disponível em duas versões, nas quais os diferentes 
níveis de vácuo da válvula refletem o desenvolvimento da capacidade de 
alimentação por sucção oral no bebé. Isto possibilita o treino do comporta-
mento de alimentação do bebé, que desenvolve gradualmente as suas 
capacidades. A transição da alimentação entérica para a alimentação oral 
pode ser acelerada e a duração da estadia no hospital reduzida. 

Ventilação
A ranhura de ventilação da solução Calmita permite a entrada de ar no 
frasco, de modo a equalizar a pressão no interior do mesmo. O macio anel 
de vedação assegura a fixação à prova de vazamento característica da 
gama de frascos para leite materno descartáveis Medela.

Tamanho e forma
O tamanho da ponta da tetina da solução Calmita foi definido tendo em 
conta as dimensões do palato duro do feto à 32.ª semana. A forma da 
solução Calmita e o raio da sua base foram concebidos para permitir 
diferentes posições de pega, para atender ao desenvolvimento orofacial 
individual de cada bebé. 

Material
A ponta da solução Calmita é feia de elastómero termoplástico macio (TPE).  
Na base da solução Calmita, o elastómero é apoiado por uma camada de 
polipropileno (PP). Todos os materiais usados são isentos de BPA, látex e 
DEHP.

Aplicação
Para preencher o intervalo de tempo até que o bebé possa ser totalmente 
amamentado, a solução Calmita está adequada para leite humano, para 
leite humano reforçado e para leite de substituição líquido ou em pó bem 
dissolvido.

Conforto
A solução Calmita é um produto descartável de utilização única. É entregue 
em embalagens individuais, prontas a usar, sem necessidade de limpeza. A 
solução Calmita permite ao bebé ser alimentado com um frasco para leite, 
de uma forma natural e ao seu próprio ritmo, sem os problemas habituais 
de fluxo de leite contínuo.

Ranhura de 
ventilação

Válvula controlada por vácuo

Nota: Este documento não é aplicável ao  
mercado dos Estados Unidos da América.

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
Phone +41 (0)41 769 51 51
www.medela.com, ism@medela.ch

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona), Spain
Phone 808 203 238
www.medela.pt , info@medela.pt
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