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Uma experiência de extração totalmente
nova, personalizada para si

Extratores de leite Medela com tecnologia Flex™
Uma experiência de extração totalmente nova, personalizada para si

O ângulo de 105°
melhora o ajuste para
um maior fluxo de leite

Proteção antiderrame
(sistema fechado) para
que possa extrair numa
posição confortável
que funcione para si

Todas as mães são diferentes,
da forma dos seus seios e mamilos
às exigências dos seus estilos de
vida. Os nossos novos extratores
de leite com tecnologia Flex™ são
os primeiros a serem concebidos
para se adaptarem às suas formas
para uma extração mais eficiente
e confortável.

O funil PersonalFit Flex™
A forma
oval pode
rodar a 360°

Rebordo suave,
liso e flexível

Disponível
em quatro
tamanhos de
túnel diferentes –
utilize o nosso guia
de tamanhos para
encontrar o tamanho
ideal para si

O novo funil PersonalFit Flex™ foi
desenvolvido com a ajuda de uma
equipa de investigadores e mães
a amamentar. Foi concebido para
se adaptar facilmente às suas formas
e encoraja o fluxo de leite, ajudando
a evitar a compressão dos canais de
leite. Isto torna mais fácil a todas
as mães encontrarem a posição de
extração mais confortável. O resultado?
Uma extração mais confortável e mais
eficiente, desenhada à sua medida.

Mais leite e mais
conforto como
testemunham
as mães
Tecnologia
2-Phase Expression®
Quando um bebé é amamentado, no
início mama rapidamente para iniciar
o fluxo de leite e, depois, mama mais
lentamente para se alimentar. A tecnologia
2-Phase Expression® da Medela imita estes
ritmos instintivos para proporcionar uma
sensação mais natural e uma experiência
de extração mais confortável.

Extração dupla
Os estudos demonstram que combinar
a extração dupla com a tecnologia
2-Phase Expression® da Medela permite
obter um maior fluxo de leite, com um
teor energético mais elevado e demora
menos tempo que a extração simples
de dois frascos.

O leite materno é fantástico. É o melhor início de vida que pode oferecer ao seu bebé. A Medela
trabalha com investigadores na área do leite materno há mais de 50 anos. Queremos apoiar todas
as mães que alimentem os seus filhos com leite materno com os nossos conhecimento, especialização
e gama única de produtos, incluindo os nossos extratores de leite fabricados na Suíça, a escolha de
confiança dos profissionais de saúde em todo o mundo.

Os nossos investigadores
testaram o funil PersonalFit Flex™
em quatro estudos clínicos com
mães a amamentar. Ao longo de
mais de 1000 sessões de extração,
provaram que oferece mais
conforto e eficiência. Tal como
todos os produtos da Medela,
os nossos extratores de leite Flex™
foram concebidos para facilitarem
a amamentação para que possa
alimentar o seu bebé com o incrível
leite materno durante mais tempo.

Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

Freestyle Flex™

Para uma extração rápida
e eficiente sempre que
IS LEITE
necessário
MA

Um biberão adicional extra
em metade do tempo

A flexibilidade para extrair
em qualquer altura,
IS LEITE
em qualquer lugar
MA
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Elétrico duplo
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Elétrico duplo
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Até 1 hora
(bateria não incluída)

Até 1 hora
(bateria não incluída)

200 g sem baterias
12x13x5,7 cm

220 g sem baterias
12x13x5,7 cm

•
Bateria recarregável incorporada
para até 8 sessões de extração dupla
Saco térmico, biberões de
armazenamento e saco de transporte
> 300 g incluindo bateria recarregável
14,8x6,6x4,6 cm

*Estudos clínicos, dados disponíveis da comparação do PersonalFit Flex com o PersonalFit (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Pode encontrar mais ajuda e aconselhamento sobre a alimentação com leite materno e extratores de leite e outros produtos da Medela em www.medela.pt/flex
Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com
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Funcionamento a bateria
Solução tudo em um para guardar,
refrigerar e transportar leite extraído
Peso
Tamanho

Elétrico simples
Ocasional
•
•
•
–45 mmHg a –245 mmHg
•
•
•
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Tipo de extrator
Utilização recomendada
Fácil de utilizar e confortável
Funil PersonalFit Flex™
Força do vácuo regulável
Intervalo de vácuo
2-Phase Expression®
Proteção contra extravasamentos (sistema fechado)
Isento de BPA
Liga-se à aplicação MyMedela
O visor retroiluminado mostra o temporizador
da sessão, o estado da bateria, o nível de vácuo,
a ligação Bluetooth, etc.
Carregador USB
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A gama de
extratores de leite
com tecnologia Flex™

