Mya Joy
Brystpumpe

DA Brugervejledning

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com
1200188-0620-DA

Tak, fordi du har købt et Ameda-produkt!
Vi er glade for at hjælpe dig med at nå dine ammemål langs din ammerejse med
din baby. Med vores Ameda-brystpumpe og HygieniKit®-brystpumpesystem kan du
udpumpe og indsamle modermælk sikkert og effektivt.
Ameda HygieniKit er et lukket system, der indeholder en membran, der holder luften
fra pumpen og slangen adskilt fra de pumpedele, der udsættes for modermælk, så
din slange forbliver tør. Membranen medvirker til at forhindre tilstopning af
slangen.
Besøg www.ameda.com for flere oplysninger om amning, brystpumper eller
andre
Ameda-produkter.
Besøg
www.ameda.com
for
flere
produktoplysninger eller feedback i andre lande og for en oversigt over
forhandlere uden for USA.
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Type BF-patientdel

Trykbegrænsning ved drift

IP22

Udløbsdato

Affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE)

Producent
Dette produkt overholder de
gældende europæiske bestemmelser
og er under overvågning af et
bemyndiget organ.

Klassificering af beskyttelse
mod indtrængen af faste
partikler/væske
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1. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Ved brug af elektriske produkter – særligt hvor der er børn til stede – skal
følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes.

LÆS ALLE ANVISNINGER FØR BRUG AF DETTE PRODUKT
FARE: Sådan reduceres risikoen for død ved elektrisk stød:
•

Frakobl altid strømforsyningen til elektriske apparater umiddelbart efter brug.

•

MÅ IKKE bruges i badet, i bruseren eller ved svømning.

•

MÅ IKKE placeres eller opbevares, hvor produktet kan falde ned i eller blive

•

Produktet MÅ IKKE placeres eller tabes i vand eller anden væske.

•

Man MÅ IKKE forsøge at tage fat i et elektrisk produkt, der er faldet ned

trukket ned i et badekar, en bruser, en håndvask eller en pool.

i vand. Tag straks stikket ud af stikkontakten.

Symbolet for ADVARSEL identificerer vigtige sikkerhedsanvisninger, der,
hvis de ikke overholdes, kan medføre personskade eller beskadigelse af
brystpumpen. Når advarselssymbolerne bruges med følgende ord, står de for:

!

ADVARSEL Kan medføre alvorlig personskade eller
dødsfald.

!
!

FORSIGTIG Kan medføre mindre personskade.
VIGTIG Kan medføre materiel skade.

	
ADVARSEL: Overhold følgende for at undgå brand,

!
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død ved elektrisk stød og alvorlig(e) forbrændinger
eller personskade:

•

EFTERLAD ALDRIG produktet uden opsyn, når det er sat i en stikkontakt.

•

Tæt overvågning er nødvendig, når produktet bruges i nærheden af børn eller
personer med handicap.

•

Brug KUN produktet til den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne
vejledning.

•

BRUG IKKE dele, der ikke anbefales af producenten.

•

Inspicér altid strømforsyningen for beskadigelse eller blotlagte ledninger før
brug. Strømforsyningen må ikke tages i brug, hvis den har blotlagte ledninger.
Kontakt i stedet Amedas kundeservice/ParentCare på tlf. +1.866.992.6332.

•

BETJEN ALDRIG det elektriske produkt, hvis det har en beskadiget ledning

•

Hold ledningen væk fra varme overflader.

•

BATTERIERNE MÅ IKKE indsættes omvendt, oplades, brændes eller blandes

•

BRUG ALDRIG produktet, når du sover eller er træt.

•

DER MÅ ALDRIG indsættes eller tabes genstande i en åbning eller i en slange.

eller et beskadiget stik, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det har været
tabt, beskadiget eller er blevet vådt.

med andre batterityper. Kan eksplodere eller lække og dermed forårsage
personskade. Udskift alle batterier samtidigt.

Omgivelsesmæssige forhold, der kan påvirke brugen
•
•

MÅ IKKE bruges udendørs med elektrisk ledning.
MÅ IKKE betjenes, hvor der anvendes ilt- eller aerosolspray-produkter.

	
ADVARSEL: Overhold

!

følgende for at undgå
sundhedsrisici og reducere risikoen for personskade:

Dette produkt er en enhed til personbrug og er beregnet til brug til kun én
bruger. Dette produkt må ikke deles af brugere eller videresælges fra en bruger
til en anden. Pumpning forhindrer ikke overførsel af stoffer eller infektioner, der
overføres via modermælk til en baby.

Bemærk: Produktet må ikke bruges, hvis det er beskadiget. Produktet må
kun bruges til den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne vejledning.
•
•
•
•
•
•

PUMPEN MÅ IKKE bruges under kørsel.
Pumpning kan igangsætte en fødsel, så den MÅ IKKE bruges af gravide, med
mindre dette er godkendt af en ammespecialist eller læge.
Før første brug og efter hver brug skal man rengøre alle de dele (flange, membran,
ventil og flaske), der kommer i kontakt med dit bryst og modermælken.

BRUG IKKE andet tilbehør end det, der anbefales af producenten.
FORETAG IKKE mekaniske eller elektriske ændringer af brystpumpens

baseenhed.
Inspicér alle relevante pumpekomponenter før hver brug. Kontrollér delene for
revner, skår, flænger eller slitage. TAG ikke produktet i brug. Kontakt i stedet
Amedas kundeservice/ParentCare på tlf. +1.866.992.6332 med det samme.

•

FORTSÆT IKKE pumpning i mere end to på hinanden følgende

•

BRUG IKKE opvarmet eller optøet frossen modermælk fra en mikrobølgeovn

pumpesessioner, hvis der ikke opnås noget resultat.

eller fra kogende vand. Ved brug af mikrobølger kan væsken blive opvarmet
ujævnt. Både brug af mikrobølger og kogende vand kan resultere i mulige
forbrændinger.

STRANGULERINGSFARE: Opbevar slanger og ledninger utilgængeligt for børn.
KVÆLNINGSFARE: Små dele. IKKE for børn under 3 år.
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!
•

FORSIGTIG: Kan medføre mindre personskade:

Hvis der er batterier i pumpens baseenhed, skal batterierne tages ud før brug af
strømforsyningen.
MAN MÅ IKKE sno ledningen rundt om strømforsyningsenheden.
Brug KUN den AC-strømforsyning, der anbefales til Ameda Mya
Joy-brystpumpen.
MAN MÅ IKKE afkorte eller foretage ændringer til brystpumpesættet.
Kontrollér, at strømforsyningens spænding er kompatibel med strømkilden.
Sæt stikket til AC-strømforsyningen i pumpens baseenhed, før den sættes
i vægstikkontakten.
Fjern AC-strømforsyningen fra strømkilden, og fjern batterierne, før den
udvendige side af pumpens baseenhed rengøres med en fugtig klud.
Må ikke udsættes for støv, fnuller og direkte sollys, da dette kan medføre
beskadigelse af brystpumpen med nedsat hastighed og sugestyrke til følge.
MAN MÅ IKKE forsøge at fjerne brystflangen fra brystet under pumpning. Sluk
for brystpumpen, og brug fingrene til at afbryde forseglingen mellem dit bryst og
brystflangen, og fjern derefter brystflangen fra brystet.
PLACER ALTID pumpen på en vandret, plan overflade, når produktet anvendes.
UDSKIFT IKKE batterierne, og åbn ikke batteridækslet, når pumpen er tændt.
Fjern batterierne før opbevaring af produktet i længere perioder ad gangen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

VIGTIGT: Kan medføre materiel skade.

•

MAN MÅ ALDRIG komme et elektrisk produkt i vand eller i et steriliseringsapparat,

•

BRUG IKKE antibakterielle eller slibende rensemidler/rengøringsmidler ved

•

Når plastikflasker og plastikdele i brystpumpesættet fryses ned, kan de blive
skrøbelige og gå i stykker, hvis de tabes.

•

MAN MÅ IKKE overfylde flaskerne. Udskift flaskerne, før de løber over.

•

Flasker og dele i brystpumpesættet kan blive beskadiget, hvis de håndteres
forkert, f.eks. tabes, overspændes eller væltes.

•

Kontrollér altid flasker eller dele i brystpumpesættet før pumpning. Kassér
modermælken, hvis flaskerne eller delene i brystpumpesættet er beskadiget.

da dette kan forårsage permanent beskadigelse af brystpumpen.
rengøring af brystpumpen eller brystpumpedelene.

GEM DENNE VEJLEDNING
2. TILSIGTET ANVENDELSE
Ameda Mya Joy-brystpumpen er beregnet til at udpumpe og indsamle modermælk
fra ammende kvinders bryster med det formål at bruge den indsamlede mælk som
mad til en baby.
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3. KONTRAINDIKATIONER
Der er ingen kendte kontraindikationer for brug med dette produkt.

4. BESKRIVELSE AF PRODUKT
Ameda Mya Joy- og HygieniKit-brystpumpesystem

Indhold
1. Ameda Joy-pumpeenhed
2. Strømforsyning
3. Slangeadapter
4. Slange
5. Adapterlåg
Ameda HygieniKitbrystpumpesystem

6. Membran
7. Brystflange (25,0 mm)
8. Silikoneventil
9. Flaske
10. Låsering til flaske
11. Låseskive til flaske

Pumpedelene kan variere
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5. KONFIGURATIONSANVISNINGER
5.1 Før første brug: Rengøring af HygieniKit
Før første brug skal produktet anvendes på følgende måde,
medmindre din læge har anvist andet:

1. FJERN adapterlåget fra flangen.
LÆG ADAPTERLÅGET, slangen og slangeadapteren til

2.

side – du behøver ikke adskille disse fra hinanden. Du behøver MAN MÅ IKKE vaske
adapterlåget, slangen
IKKE vaske disse tre dele før første brug eller efter hver
og slangeadapteren.
brug – mælk kommer ikke i direkte kontakt med disse dele.

Adskil de resterende dele, membranen eller membranerne, flangen, ventilen og
flaskerne til opbevaring af mælk, inklusive låsering(e) og låseskive(r), da disse dele
kan komme i kontakt med modermælken, når du starter pumpning.
Vask ALTID hænderne grundigt med vand og sæbe.

RENGØRING ved kogning
VIGTIGT: Læg slange, adapterlåg og slangeadapter til side. Du behøver
IKKE vaske disse dele. LAD IKKE kogende dele komme i kontakt med
gryden. Dette kan forårsage beskadigelse af delene.

!

!

ADVARSEL: EFTERLAD IKKE kogende dele uden opsyn. Fjern forsigtigt
delene fra det kogende vand for at undgå at blive forbrændt. Kogende
vand og damp fra kogende vand kan forårsage alvorlige hudforbrændinger, og
du skal derfor være forsigtig, når du koger dele i vand og fjerner delene fra det
kogende vand.

RENGØRING i mikrobølgeovn: Følg producentens anvisninger i brug af
dampsteriliseringsposen.

!

	VIGTIGT: Læg slange, adapterlåg og slangeadapter til side. Du behøver
IKKE vaske disse dele.
• Foretag først en grundig rengøring af pumpedelene. Hvis ikke, vil eventuelle
mælkerester ”koge fast” på delene og danne grundlag for bakterievækst.
• Kontrollér pumpedelene for revner, skår, flænger eller deformering før og efter
rengøring.

!

ADVARSEL: Udvis varsomhed. Den primære risiko forbundet
med håndtering af dampsteriliseringsposer er skoldning. Mødre
og plejepersonale bør derfor udvise varsomhed, når posen fjernes fra en
mikrobølgeovn.
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5.2 Samling af HygieniKit-brystpumpesystemet
Når pumpedelene er tørre, skal du vaske hænderne og samle HygieniKitbrystpumpesystemet (pumpesættet).

1

Adapterlåg
Membran

Brystflange
Slange

Ventil

Slangeadapter

Flaske

2

HOLD fast i kanten eller de
tykkere sider af ventilen.

3

TRYK ventilen fast i bunden af
flangen.
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4

MONTÉR og TILSPÆND
flasken, eller montér
mælkeopbevaringsposen.

6

MONTÉR adapterlåget ved
at trykke det fast på toppen
af flangen, indtil du hører et
smæld.

8a

SAMLET HYGIENIKIT til
enkeltpumpe.

5

INDSÆT membranen i toppen
af flangen. Det er vigtigt, at
indersiden af membranen er
helt TØR, for at undgå, at der
dannes fugt i slangen.

7

Slangen skal stadig
være FORBUNDET
med adapterlåget og
slangeadapteren. Hvis du
har adskilt disse dele, skal du
montere slangen til adapterlåget
eller -lågene og slangen til
slangeadapteren.

8b

SAMLET HYGIENIKIT til
dobbeltpumpe.

Pumpedelene kan variere.
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6. INSPEKTION FØR PUMPNING

!

VIGTIGT: Før du tager Ameda Mya Joy- og HygieniKit-systemet i brug,

skal du undersøge delene for revner, skår, flænger eller slitage. De kan påvirke
sættets funktion. Hvis der er dele, der skal udskiftes, fordi de er defekte, skal
du kontakte den lokale forhandler eller det sted, hvor du har købt pumpen.
Beskadigede dele må ikke tages i brug. Besøg www.ameda.com for en oversigt
over forhandlere i dit land.

7. BETJENINGSANVISNINGER
7.1 Tilslutning til strømkilde
Vælg og kontrollér strømkilden
AC-STRØMFORSYNING 				
					
ADVARSEL: Benyt kun den
anbefalede AC-strømforsyning
til brug sammen med Ameda Mya Joy.
AC-strømforsyninger med stikkonfigurationer
til Australien, Storbritannien eller Europa eller
andre internationale stikkonfigurationer er
ikke beregnet til brug i USA eller Canada.

!

!

ADVARSEL: Undersøg altid AC-strømforsyningen for beskadigelse såsom

knæk eller snoninger på ledninger eller flossede eller blotlagte ledninger. I tilfælde
af beskadigelse skal disse straks tages ud af brug, hvorefter du bør kontakte
kundeservice på tlf. +1.866.992.6332.

1. Hvis der er batterier i pumpens baseenhed, skal du FJERNE batterierne, før
AC-strømforsyningens stik tages i brug.

2. TRYK den lille ende af AC-strømforsyningen ind i venstre side af pumpens
baseenhed som vist.

3. SÆT den anden ende ind i AC-stikkontakten.
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TIP: BRUG nye premium-batterier (som f.eks. Energizer, Duracell), og indsæt
dem korrekt som vist.

BATTERIER

!

ADVARSEL: MÅ IKKE indsættes

omvendt, oplades, brændes eller blandes med
andre batterityper. Kan eksplodere eller lække
og dermed forårsage personskade. Udskift alle
batterier samtidigt.

1. ÅBN batterirummet i bunden af pumpens baseenhed.
2. INDSÆT fire nye AA-batterier som vist.
3. LUK batterirummet.

Meddelelse om lavt batteriniveau
Når batteriniveauet er lavt, vises meddelelsen ”Lo” på LCD-skærmen. Du kan
derefter udskifte alle batterier eller bruge AC-strømforsyningen.

7.2 Betjeningsanordninger

A. TÆND/SLUK-KNAP
B. TILSTANDSVÆLGER

Skifter mellem Stimuleringstilstand og
Udpumpningstilstand

C. - / + VAKUUMNIVEAU

Øger eller sænker sugestyrke under pumpning
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A
B

C

7.3 LCD-ikoner og -tilstande

A
B

C

D

A. TIMER-VISNING

Registrerer pumpetiden. Slår automatisk fra efter 45 minutter.

B. STIMULERINGSTILSTAND

Efterligner babyens hurtige sugemønster med hurtig og langsom sugning for at
starte mælkestrømmen. Ikonet forsvinder, når enheden er i Udpumpningstilstand.
BEMÆRK: Efter 2 minutter skifter pumpen automatisk til Udpumpningstilstand,
medmindre du har skiftet tilstand manuelt.

C. SUGESTYRKENIVEAU

Sugestyrkeniveau under pumpning. Ameda Mya Joy har to justerbare
sugetilstande:
- Stimuleringstilstand: 1 - 6 niveauer
- Udpumpningstilstand: 1 - 12 niveauer
Justér sugeniveauet ved at trykke på knappen
sænke niveauet.

eller

for at øge eller

D. UDPUMPNINGSTILSTAND

Efterligner babyens hurtige sugemønster med hurtig og langsom sugning for
forsigtigt og effektivt at udpumpe mere mælk. Dette ikon forsvinder, når enheden
er i Stimuleringstilstand.
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7.4 Sådan startes pumpning
TRIN 1: TILSLUT STRØMFORSYNINGEN
Forbind strømforsyningen med VENSTRE side af
pumpens baseenhed.

1

TRIN 2: TILSLUT SLANGEN
Forbind slangeadapteren med højre side af
pumpens baseenhed, og drej den en smule til
højre, mens den skubbes forsvarligt ind.
A. For DOBBELTPUMPE:
Begge slanger skal monteres på
slangeadapteren.

2

B. For ENKELTPUMPE:
Fjern én slange fra slangeadapteren,
og luk én side.

TRIN 3: PLACÉR FLANGEN PÅ BRYSTET
Centrér flangen på brystet for at skabe en
forsegling.

3

Kontrollér brystflangens pasform. Hvis pumpning
forårsager ubehag, skal du muligvis bruge
en større eller mindre størrelse brystflange.
Se afsnittet, der beskriver korrekt tilpasning
af flangen.

 RIN 4: TÆND PUMPEN
T
Tryk på Tænd/sluk-knappen for at tænde
enheden. Den starter i Stimuleringstilstand.
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4

TRIN 5: JUSTÉR VAKUUMNIVEAUET
I Stimuleringstilstand kan vakuumniveauet
justeres til dit foretrukne niveau mellem 1 og 6.
Indstil aldrig enheden til et vakuumniveau, der
forårsager ubehag.
TIP: Start med et lavt vakuumniveau, og
forøg derefter vakuumniveauet gradvist til dit
foretrukne niveau. Det er helt normalt, hvis
dit foretrukne vakuumniveau varierer fra dag
til dag, i løbet af dagen og sågar i løbet af den
samme pumpesession.

BEMÆRK: Efter 2 minutter skifter pumpen
automatisk til Udpumpningstilstand,
medmindre du har skiftet tilstand manuelt.

5

6

TRIN 6: SKIFT TILSTAND
Når mælken begynder at strømme ud af brystet,
skal du trykke på Tilstandsvælgeren for at skifte
til Udpumpningstilstand.


TRIN 7: JUSTÉR VAKUUMNIVEAUET
I Udpumpningstilstand kan vakuumniveauet
justeres til dit foretrukne niveau mellem 1 og 12.
Indstil aldrig enheden til et vakuumniveau, der
forårsager ubehag.

7

TIP: Start med et lavt vakuumniveau, og
forøg derefter vakuumniveauet gradvist til dit
foretrukne niveau. Det er helt normalt, hvis
dit foretrukne vakuumniveau varierer fra dag
til dag, i løbet af dagen og sågar i løbet af den
samme pumpesession.
TRIN 8: AFSLUT PUMPESESSION
Når du ønsker at stoppe udpumpning, skal du
først trykke på Tænd/sluk-knappen og dernæst
fjerne brystpumpesystemet fra brystet.

8

TIP: Når pumpen er slukket, kan du om
nødvendigt INDSÆTTE en finger mellem brystet
og brystflangen for at afbryde sugningen.
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7.5 Sådan tilpasses flangen
Kontrollér brystflangens pasform. Hvis pumpning forårsager ubehag, skal du
muligvis bruge en større eller mindre størrelse brystflange.

GOD PASFORM

Under pumpning bevæger
brystvorten sig frit i
brystflangerøret. Der er frirum
omkring brystvorten. Der
trækkes ikke meget areola ind i
røret sammen med brystvorten.

FOR LILLE FLANGE

Under pumpningen gnider
noget af eller hele brystvorten
mod siderne i brystflangerøret.

FOR STOR FLANGE

Under pumpning trækkes der
mere areola ind i brystflangen
sammen med brystvorten.
Areola gnider mod siderne af
brystflangerøret.

7.6 Retningslinjer for opbevaring af modermælk
BEMÆRK: Ved optøning af nedfrosset mælk skal mælken mærkes som optøet, når den er helt optøet (dvs. uden
iskrystaller). Anvend det tidspunkt, hvor mælken er helt optøet, som grundlag for acceptable tidsbegrænsninger for brug,
snarere end det tidspunkt, hvor mælken fjernes fra fryseren.

Modermælk
Friskudpumpet

Rumtemperatur
Mindre end 6 timer

Tid i køleskab
Mindre end 5 dage

Tid i fryser
Ideelt: 3 måneder
Optimalt: Mindre end
6 måneder
Acceptabelt: Mindre
end 12 måneder i en
dybfryser (-20o eller
lavere)

Tidligere nedfrosset, optøet i
køleskab, men ikke opvarmet
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Mindre end 4 timer

Mindre end 24 timer

Må ikke nedfryses

Tidligere nedfrosset og opvarmet Til fuldførelse af
Mindre end 4 timer
til rumtemperatur
amning - op til én time
ved rumtemperatur,
hvorefter mælken bør
kasseres

Må ikke nedfryses

Babyen er begyndt at amme

Til fuldførelse af
amning, og nedfrys
derefter mælken i
mindre end 4 timer

Mindre end 4 timer

Må ikke nedfryses

Tidligere optøet, nedfrosset,
pasteuriseret donormodermælk

Mindre end 4 timer

Mindre end 48 timer

Må ikke nedfryses

Nedfrosset, pasteuriseret
donormodermælk i en dybfryser

Ikke relevant

Ikke relevant

9-12 måneder fra
udpumpningsdato

Kilde: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings.
Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

8. RENGØRING AF HYGIENIKIT
Efter hver brug: Rengøring af HygieniKit
1. FJERN adapterlåget fra flangen.
2. LÆG ADAPTERLÅGET, slangen og slangeadapteren

til side – du behøver ikke adskille disse fra hinanden.
Du behøver IKKE VASKE disse tre dele før første
brug eller efter hver brug – mælk kommer ikke i
direkte kontakt med disse dele.

Adskil de resterende dele, membranen, flangen, ventilen
og flaskerne til opbevaring af mælk, inklusive låsering(e)
og låseskive(r), da disse dele kan komme i kontakt med
modermælken, når du starter pumpning.

MAN MÅ IKKE vaske
adapterlåget, slangen
og slangeadapteren.

Vask ALTID hænderne grundigt med vand og sæbe.

RENGØRING: Rengøring med varmt sæbevand
Medmindre andet er anvist af din læge, skal du klargøre produktet til brug efter
hver anvendelse på følgende måde:

!

VIGTIGT: Læg slange, adapterlåg og slangeadapter til side. Du behøver

IKKE vaske disse dele.

1

FJERN eventuelle

mælkerester fra
pumpedelene med
koldt vand.

2

Vask alle delene
I HÅNDEN med undtagelse
af slangen,
adapterlåget og
slangeadapteren med varmt
sæbevand. Indsæt
ikke noget i ventilen
eller ventilerne
under rengøring.

3

SKYL grundigt i
varmt sæbevand.

4

LUFTTØR hver
del på en ren
overflade.

*Ameda anbefaler ikke at
indsætte noget i ventiler
og tilbagestrømsbeskyttere
under rengøring, men hvis
du vil bruge en børste eller
dampsteriliseringsposer, er det
meget vigtigt at kontrollere dem
for revner, grater. flænger eller
deformering før og efter brug.
Pumpedelene kan variere.
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!

VIGTIGT: Flangerne og beholderne til opbevaring af mælk kan

også vaskes på den øverste kurv i en alm. opvaskemaskine. BRUG IKKE
opløsningsmidler eller skuremidler. Lad hver del lufttørre på en ren overflade.
MAN MÅ IKKE komme dele i dampsteriliseringsapparater til flasker eller
mikrobølgesteriliseringsapparater til poser.
Rengøring af pumpen: Sørg for, at stikket til brystpumpen er taget ud, før den og
strømforsyningen rengøres med en ren og fugtig klud.

9. VEDLIGEHOLDELSE
Brystpumpens baseenhed kræver ikke service eller vedligeholdelse, undtagen ved
udskiftning af batterier, hvis relevant.

9.1 Kontrol af brystpumpeventiler
Inspicér ventilerne for flænger eller huller. Udskift eventuelle
beskadigede ventiler før pumpning. Vask ventilerne iht.
rengøringsafsnittet. Kom ikke flaskebørster eller lignende ind i
ventilerne. Vi anbefaler at udskifte ventilerne ca. hver 8-12 uge. Dette
kan dog variere afhængigt af rengøring og brug.

9.2 Opbevaring og transport
Kobl HygieniKit og strømforsyningen fra pumpen før transport eller opbevaring
af produktet. Produktet skal opbevares under de beskrevne forhold i denne
vejledning. Fjern batterierne før opbevaring af produktet i længere perioder ad
gangen. Håndtér produktet forsigtigt ved transport.
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10. FEJLFINDING
LANGSOM
MÆLKESTRØM,
UREGELMÆSSIG
ELLER INGEN
SUGNING

KONTROL AF VENTILER
Inspicér ventilerne for flænger eller huller. Udskift
eventuelle beskadigede ventiler før pumpning.
Vask ventilerne iht. rengøringsafsnittet. Kom ikke
flaskebørster eller lignende ind i ventilerne.
Vi anbefaler at udskifte ventilerne ca. hver 8-12 uge. Dette
kan dog variere afhængigt af rengøring og brug.
KONTROL AF SAMLINGER
Kontrollér, at samlingen er korrekt, og at
forbindelsespunkterne er sikkert forbundet.
•
Slangeadapter til slangeport
•
Slangeadapter til slange
Kontrollér, at adapterlåget er monteret på brystflangen.
Det kan være nyttigt at fjerne adapterlåget og montere
brystflangen igen.
KONTROL AF MEMBRAN OG FLANGE/FLASKE
Inspicér membranerne for flænger eller huller. Udskift
eventuelle beskadigede membraner før pumpning.
Undersøg flanger, adapterlåg eller flasker for revner, skår,
brud eller anden skade. Udskift eventuelle beskadigede
flanger/adapterlåg/flasker før pumpning.
KONTROL AF BRYSTFLANGENS PASFORM.
•
God pasform: Brystvorten bevæger sig frit i
flangerøret.
•
For lille: Brystvorten gnider mod flangerøret.
•
For stor: Areola trækkes ind i flangerøret.

HØRBAR,
HVISLENDE
STØJ ELLER
LUFTUTÆTHED

KONTROL AF VENTILER
Inspicér ventilerne for flænger eller huller. Udskift
eventuelle beskadigede ventiler før pumpning.
Vask ventilerne iht. rengøringsafsnittet. Kom ikke
flaskebørster eller lignende ind i ventilerne.
Vi anbefaler at udskifte ventilerne ca. hver 8-12 uge. Dette
kan dog variere afhængigt af rengøring og brug.
KONTROL AF SAMLINGER
Kontrollér, at samlingen er korrekt, og at
forbindelsespunkterne er sikkert forbundet.
•
Slangeadapter til slangeport
•
Slangeadapter til slange
Kontrollér, at adapterlåget er monteret på brystflangen.
Det kan være nyttigt at fjerne adapterlåget og montere
brystflangen igen.

Hvis du stadig har spørgsmål eller oplever problemer med produktet, bedes du
kontakte Amedas kundeservice/ParentCare på tlf. +1.866.992.6332.
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STRØMKILDE

AC-STRØMFORSYNING
Ameda Mya Joy er optimeret til brug med
AC-strømforsyningen. Sørg for, at stikket til
AC-strømforsyningen er sat helt ind i siden på pumpens
baseenhed. Sørg for, at der ikke er nogen batterier indsat i
pumpens baseenhed. Sørg for at dreje knappen til indstilling
af sugning op for at tænde for pumpen. Afprøv pumpen i en
anden stikkontakt.
AA-BATTERIER
Kontrollér, at batterierne er indsat korrekt som vist i
batterirummet på brystpumpens baseenhed. Brug nye
premium-batterier (som f.eks. Energizer, Duracell). Brug ikke
batterierne med AC-strømforsyningen sat i siden på pumpens
baseenhed. Hvis problemet fortsætter, kan du teste, om
batterierne fungerer i et andet batteridrevet apparat.

Meddelelsen ”Lo” på
LCD-skærmen

Når AA-batteriniveauet er lavt, vises meddelelsen ”Lo” på
LCD-skærmen. Du kan derefter udskifte alle batterier eller
bruge AC-strømforsyningen.

Meddelelsen ”ERR” på
LCD-skærmen

• Sørg for, at strømforsyningen har en den korrekte
strømstyrke (godkendt Ameda-strømforsyning).
• Udskift strømforsyningen.
• Kontakt Ameda på tlf. +1.866.992.6332

FCC-ERKLÆRING
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:
(1) Denne enhed forårsager muligvis ikke skadelig interferens, og (2) denne enhed skal
acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Forsigtig: Ændringer eller modifikationer af denne enhed er ikke udtrykkeligt godkendt af
Ameda og kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge enheden.
Bemærk:
Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne for et digitalt udstyr i klasse B
i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse
mod skadelig interferens i en privatinstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan
det forårsage skadelig interferens i radiokommunikationsudstyr. Der er dog ingen garanti
for, at der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager
skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at slå udstyret til
og fra, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af
følgende foranstaltninger:
- Vend eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for assistance.
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11. GARANTI
AMEDA-GARANTIEN KAN IKKE OVERFØRES TIL ANDRE PERSONER.
DEN MEDFØLGENDE GARANTI TIL AMEDA MYA JOY-BRYSTPUMPEN
(“PRODUKTET”) GÆLDER UDELUKKENDE FOR DEN OPRINDELIGE
BRUGER – DET VÆRE SIG EN INSTITUTION ELLER PERSON (“FØRSTE BRUGER”).
Ameda Company, Inc. (“Ameda”) tildeler den individuelle bruger en garanti, fra
datoen for den individuelle brugers køb af dette produkt, hvad angår fejl i materiale
eller fremstilling i en periode på to år for pumpemekanismen og 90 dage for andre
pumpekomponenter med undtagelse af brystpumpeventilerne. Amedas eneste
forpligtigelse iht. denne begrænsede garanti er efter Amedas eget valg at reparere
eller udskifte et produkt, der er blevet bestemt som værende fejlbehæftet af Ameda
og bestemt at være dækket af denne udtrykkeligt begrænsede garanti. Reparation
eller udskiftning iht. denne begrænsede garant er den første brugers eneste og
eksklusive afhjælpning.
FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL GARANTISERVICE SKAL MAN FREMVISE ET
KØBSBEVIS I FORM AF EN MODTAGET FAKTURA ELLER REGNING SOM BEVIS
PÅ, AT PRODUKTET ER INDEN FOR GARANTIPERIODEN. Denne begrænsede
garanti gælder KUN for Ameda over for den første bruger og kan ikke overføres
eller videregives. Kontakt Ameda på tlf. +1.866.992.6332 for service.
ENHVER FORM FOR UNDERFORSTÅET GARANTI FOR PRODUKTET FOR
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES
HERMED, UNDTAGEN HVOR DETTE IKKE ER MULIGT IHT. GÆLDENDE LOV.
AMEDA KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADE SOM FØLGE AF
UHELD, FØLGESKADER, SÆRLIGE SKADER ELLER STRAFMÆSSIGE SKADER AF
NOGEN SLAGS VED BRUD PÅ DEN UDTRYKKELIGT BEGRÆNSEDE GARANTI FOR
PRODUKTET ELLER NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI UNDER GÆLDENDE
LOV. UD OVER DEN OVENFOR ANGIVNE UDTRYKKELIGT BEGRÆNSEDE
GARANTI FØLGER DER INGEN ANDRE GARANTIER MED DETTE PRODUKT, OG
ENHVER MUNDTLIG, SKRIFTLIG ELLER ANDEN REPRÆSENTATION AF NOGEN
SLAGS FRASKRIVES HERMED.
OPHÆVELSE AF GARANTIDÆKNING
Ud over de andre begrænsninger i garantien, der er angivet ovenfor, vil garantien blive
ophævet, være ude af kraft eller ikke have nogen effekt ved ethvert af følgende tilfælde:
(i) årsagen til beskadigelse af produktet skyldes ukorrekt håndtering eller brug.
(ii) åbning af pumpemotoren, ændringer, selvudførte reparationer eller brug
uden for anvisningerne i denne vejledning ugyldiggør garantien.
(iii) produktet er ikke korrekt vedligeholdt af den individuelle bruger som
bestemt af Ameda.
(iiii) brug af tilbehør eller reservedele, der ikke er godkendt af Ameda, med
produktet som bestemt af Ameda.
Hvor ethvert af ovenstående forekommer, er Ameda ikke ansvarlig for skader på
produktet, dele deraf eller personskader, der er et resultat af dette, enten direkte eller
indirekte. De ovenfor angivne garantibestemmelser erstatter alle tidligere garantier
mht. det købte produkt, uanset om de forefindes på skrift eller i anden form.
Uden for USA: Kontakt den lokale forhandler eller det sted, hvor produktet er købt.
Besøg www.ameda.com for en oversigt over forhandlere i dit land.
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12. TEKNISKE DATA
12.1 Specifikationer
Beskrivelse af
produkt

Elektrisk brystpumpe

Model

Ameda Mya Joy

Sugning

Stimuleringstilstand: Ca. -40~-170 mmHg
Udpumpningstilstand Ca. -50~-250 mmHg

Vakuumniveauer

Stimuleringstilstand: 6 niveauer
Udpumpningstilstand 12 niveauer

Cyklusser pr. minut

Stimuleringstilstand: 80~120 C.P.M.
Udpumpningstilstand 20~65 C.P.M.

Brystskjoldsstørrelse 25 mm
Strømkilde

Medicinsk AC-strømforsyning - Output: 6,0 VDC/1A,
1000 mA
Input: 100-240 VAC 50/60 HZ
Fire AA-batterier, 1,5 V alkaline (MEDFØLGER IKKE)

Batterilevetid

Ca. 1,5 timer, forskellige batterityper kan påvirke
batterilevetid

Yderligere funktion

Automatisk nedlukning efter 45 min.

Enhedsvægt

Ca. 232,6 g - uden batterier
Ca. 328,4 g - med batterier

Enhedsmål

110 x 93 x 55 mm (L x B x H)

Driftsmiljø

Temperatur: 5oC~40oC (41oF~104oF)
Luftfugtighed: 15~93 % FG
Tryk: 70~106 kPa

Opbevarings-/
transportforhold

Temperatur: -20oC~55oC(-4oF~131oF)

Forventet
produktlevetid

Din enhed er designet og udviklet med størst mulig omhu
og har en forventet levetid på 400 timer.

Tæthedsgrad

IP22

Klassificering

Elektrisk udstyr, Type BF

Beskyttelsesklasse

Klasse II/dobbeltisoleret

Luftfugtighed: ≤93 % FG

Specifikationer kan ændres uden varsel.
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12.2 Elektromagnetisk kompatibilitet
Dette apparat overholder følgende standarder:
IEC 60601-1-11 Medicinsk elektrisk udstyr — Del 1-11: Generelle krav til
grundlæggende sikkerhed og væsentlig ydelse - Sikkerhedsstandard: Krav til
medicinsk elektrisk udstyr og medicinske elektriske systemer, der bruges i
det sundhedsmæssige miljø i hjemmet og opfylder kravene i IEC 60601-1-2
(EMC), AAMI / ANSI ES60601-1 (sikkerheds)standarder. Producenten er
ISO 13485-certificeret.
TABEL 1
Vejledning og producenterklæring - Elektromagnetiske emissioner
Apparatet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af apparatet skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø.
Emissionstest

Overholdelse

Elektromagnetisk miljø Vejledning

Udstrålet emission
CISPR 11

Gruppe 1, klasse B

Apparatet bruger kun
RF-energi til sin interne
funktion. Derfor er
emissionerne meget lave
og forventes ikke at skabe
interferens med elektronisk
udstyr i nærheden.

Ledningsbåren emission
CISPR 11

Gruppe 1, klasse B

Harmoniske emissioner,
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsudsving/
flimmeremissioner,
IEC 61000-3-3

Overholder

Apparatet kan bruges under
alle forhold, herunder i
private hjem og bygninger,
som er direkte tilsluttet et
offentligt lavspændingsnet,
der forsyner private
bygninger med strøm.
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TABEL 2
Vejledning og producenterklæring - Elektromagnetisk immunitet
(for sundhedsmæssigt miljø i hjemmet)
Apparatet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor.
Kunden eller brugeren af apparatet skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601-testniveau Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk
miljø - Vejledning

Elektrostatisk

±8 kV

±8 kV

Gulvene skal være

udladning (ESD),

kontakt

kontakt

af træ, cement eller

IEC 61000-4-2

±2 kV,±4 kV,

±2 kV,±4 kV,

fliser. Hvis gulvene er

±8 kV,

±8 kV,

belagt med syntetisk

±15 kV luft

±15 kV luft

materiale, bør
fugtighedsgraden være
på mindst 30 %.

Elektriske hurtige

±2 kV,

±2 kV,

Netspændingens

transienter/

100kHz, for

100kHz, for

kvalitet skal være den,

bygetransienter,

AC-strømport

AC-strømport

der normalt anvendes

IEC 61000-4-4

i et erhvervs-eller
hospitalsmiljø.

Stødspænding

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

Netspændingens

IEC 61000-4-5

(differentialtilstand)

(differentialtilstand)

kvalitet skal være den,
der normalt anvendes
i et erhvervs- eller
hospitalsmiljø.

Spændingsfald,

0 % UT;

0 % UT;

Netspændingens

korte afbrydelser og

0,5 cyklus

0,5 cyklus

kvalitet skal være den,

spændingsvariationer i

Ved 0°, 45°, 90°,

Ved 0°, 45°, 90°,

der normalt anvendes

strømindgangsledninger

135°, 180°, 225°,

135°, 180°, 225°,

i et erhvervs-eller

IEC 61000-4-11

270° og 315°

270° og 315°

hospitalsmiljø.

0 % UT; 1 cyklus og

0 % UT; 1 cyklus og

70 % UT;

70 % UT;

25/30 cyklusser

25/30 cyklusser

Enkeltfase: Ved 0°

Enkeltfase: Ved 0°

0 % UT;

0 % UT;

250/300 cyklusser

250/300 cyklusser

Strømfrekvens (50/60 Hz)

30 A/m; 50 Hz eller

30 A/m; 50 Hz eller

Magnetfelters

Magnetfelt

60 Hz

60 Hz

spændingsfrekvens

IEC 61000-4-8

bør være på niveauer,
der er karakteristiske
for dem, der normalt
anvendes i erhvervseller hospitalsmiljø.
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TABEL 3
Vejledning og producenterklæring - Elektromagnetisk immunitet
(for sundhedsmæssigt miljø i hjemmet)
Apparatet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller
brugeren af apparatet skal sikre sig, at det anvendes i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljø Vejledning

Ledningsbåren RF,
IEC 61000-4-6

3 V for 0,15-80 MHz;
6 V i ISM og amatørradiobånd mellem 0,15
og 80 MHz

3 V for 0,15-80 MHz;
6 V i ISM og
amatør-radiobånd
mellem 0,15 og
80 MHz

Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr bør ikke
anvendes tættere på nogen dele af
apparatet, inklusive kablerne, end
den anbefalede afstand, der er
beregnet ud fra den formel, som
gælder for senderens frekvens.

Udstrålet RF, IEC
61000-4-3

385 MHz, 27 V/m

385 MHz, 27 V/m

450 MHz, 28 V/m

450 MHz, 28 V/m

710 MHz, 745 MHz,
780 MHz
9 V/m

710 MHz, 745 Hz,
780 MHz
9 V/m

810 MHz, 870 MHz,
930 MHz
28 V/m

810 MHz, 870 Hz,
930 MHz
28 V/m

Anbefalet afstand
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 Ghz,
hvor P er senderens maksimale
udgangseffekt udtrykt i watt (W)
ifølge producenten af senderen,
og hvor d er den anbefalede
afstand i meter (m).

1720 MHz,
1845 MHz,
1970 MHz
28 V/m

20 MHz, 1845 Hz,
1970 MHz
28 V/m

2450 MHz, 28 V/m
240 MHz,
5500 MHz,
5785 MHz
9 V/m

2450 MHz, 28 V/m
40 MHz, 5500 Hz,
5785 MHz
9V/m

Feltstyrkerne fra faste RFsendere, der er fastlagt ved en
elektromagnetisk undersøgelse,
skal være mindre end
overensstemmelsesniveauet i
hvert frekvensområde.
Der kan forekomme interferens
i nærheden af udstyr, der er
mærket med følgende symbol:
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TABEL 4
Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og apparatet
(for sundhedsmæssigt miljø i hjemmet)
Apparatet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor de udstrålede RF-forstyrrelser
kontrolleres. Kunden eller brugeren af apparatet kan undgå elektromagnetisk interferens ved
at opretholde en minimumsafstand mellem det bærbare og mobile RF-kommunikationsudstyr
(sendere) og apparatet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale
udgangseffekt.
Senderens maksimale
udgangseffekt
W

Afstand iht. senderens frekvens m
80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,7 GHz

0,01

0,12

0,23

0,1

0,38

0,73

1

1,2

2,3

10

3,8

7,3

100

12
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For sendere, der har en maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede
afstand d i meter (m) bestemmes ved hjælp af den relevante ligning for senderens frekvens, hvor P er
senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge producenten af senderen.
BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder afstanden for det højeste frekvensområde.
BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk
udbredelse påvirkes gennem absorbering og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

12.3 Bortskaffelse af produktet
Dette produkt indeholder elektrisk og elektronisk udstyr.
1. De interne komponenter i dette produkt kan indeholde farligt
materiale. Bortskaf dette produkt i henhold til de lokale eller regionale
affaldsadministrationssystemer og -bestemmelser.
2. Bortskaf det ikke som usorteret kommunalt affald.
3. Du kan finde flere oplysninger om de miljømæssige egenskaber for dette
produkt ved at besøge vores websted www.ameda.com.
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13. DRIFTS- OG OPBEVARINGSFORHOLD

41ºF
5ºC

106

90

104ºF
40ºC

%
15

70

Driftsforhold

kPa

Opbevarings-/transportforhold

14. REJSE ELLER INTERNATIONAL BRUG

!

ADVARSEL: Brug KUN den AC-strømforsyning, der anbefales til
Ameda Mya Joy-brystpumpen. AC-strømforsyninger med stikkonfigurationer til
Australien, Storbritannien, Europa eller andre internationale stikkonfigurationer er
ikke beregnet til brug i Nordamerika.
Hvis du rejser uden for det land, hvor du har fået Ameda Mya Joy-brystpumpen,
skal du bruge batterier eller en Ameda Mya Joy AC-strømforsyning, der er specifik
for det område, du rejser i, for at kunne bruge brystpumpen på din rejse.

!

	ADVARSEL: Du kan forårsage alvorlig skade på dig selv eller beskadige
brystpumpen.
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15. AMEDA-TILBEHØR OG -RESERVEDELE
NOGLE PUMPER KAN OGSÅ INKLUDERE DETTE TILBEHØR:

Du kan også bestille disse ekstra tilbehørs- eller reservedele online, hos en lokal Ameda-forhandler
eller forsikret Ameda-udbyder. Besøg www.ameda.com for at få flere oplysninger.

Tote-taske

Cool‘N
Carry-taske
til opbevaring
af mælk

Indkøbstaske

Køleelement Opbevaringsflasker til
modermælk

ACstrømforsyning

Store‘N
Pourposer

Flaskeholdere

Brystpumpe
til én hånd

30,5 mm

36,0 mm

28,5 mm
32,5 mm

21,0 mm
25,0 mm
28,5 mm
28,5 mm
Flexishield™- Brystflange Brystflanger indlæg/30,5 mm
areolastimulator
Brystflange

Ventil
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Membran

Slange

Slangeadapter

Adapterlåg

32,5/36,0 mm
Brystflange

Låsering

Låseskive

