Mya Joy
Borstkolf

NL Gebruiksaanwijzing

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

Hartelijk dank voor uw keuze voor Ameda!
We helpen u graag uw doelen op het gebied van borstvoeding te bereiken,
gedurende uw gehele borstvoedingsperiode. Met onze Ameda-borstkolf en het
HygieniKit®-melkopvangsysteem kunt u uw moedermelk veilig en efficiënt afkolven
en opvangen.
De Ameda HygieniKit is een gesloten systeem met een membraan dat de lucht in de
pomp en buisjes weghoudt bij de onderdelen van de pomp die in aanraking komen
met uw moedermelk. Zo blijven de buisjes droog. Het membraan zorgt ervoor dat
er geen melk in de buisjes kan lopen.
Op www.ameda.com vindt u meer informatie over borstvoeding, kolven of
Ameda-producten. Voor verdere productinformatie of feedback in andere landen
vindt u op www.ameda.com een lijst met distributeurs buiten de VS.
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1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen moeten bij het gebruik van
elektrische apparaten in acht worden genomen, vooral als er kinderen aanwezig zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS HET PRODUCT TE
GEBRUIKEN
GEVAAR: Om het risico op elektrische schokken te verminderen:
•

Trek na gebruik altijd onmiddellijk de stekker van het elektrische apparaat uit het
stopcontact.

•

GEBRUIK HET APPARAAT NIET in bad, onder de douche of in een zwembad.

•

PLAATS OF BEWAAR HET APPARAAT NIET waar het kan vallen of in een bad,

•

PLAATS HET APPARAAT NIET in water of een andere vloeistof en laat het er

•

PROBEER HET ELEKTRISCHE APPARAAT NIET te pakken als het in het water

douche, gootsteen of zwembad kan worden getrokken.
NIET in vallen.

is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

Het WAARSCHUWINGS SYMBOOL geeft belangrijke veiligheidsmaatregelen
aan die, indien ze niet worden gevolgd, tot letsel of schade aan de borstkolf kunnen
leiden. De waarschuwingssymbolen met de volgende woorden staan voor:

!

WAARSCHUWING Kan leiden tot zware letsels of de dood.

!
!

OPGELET Kan leiden tot lichte letsels.
BELANGRIJK Kan leiden tot materiële schade.

	
WAARSCHUWING: Om brand, elektrische schokken,

!
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ernstige brandwonden of letsels te voorkomen:

•

LAAT HET APPARAAT NOOIT onbeheerd achter wanneer de stekker in het

•

Wees extra voorzichtig als u het apparaat in de buurt van kinderen of personen
met een beperking gebruikt.

•

Gebruik dit apparaat ALLEEN voor het beoogde gebruik zoals in de
gebruiksaanwijzing wordt beschreven.

•

GEBRUIK GEEN onderdelen die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

•

Controleer voor gebruik altijd of de stroomadapter is beschadigd of blootliggende
draden heeft. Gebruik de stroomadapter niet indien er kabels beschadigd zijn en/
of blootliggen; neem in dat geval contact op met de ParentCare-klantenservice
van Ameda op + 1 866 992 6332.

stopcontact zit.

•

GEBRUIK HET ELEKTRISCHE APPARAAT NOOIT: als het snoer of de stekker is

•

Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.

•

PLAATS DE BATTERIJEN NIET achterstevoren, laad ze niet op, steek ze niet in

•

GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT terwijl u slaapt of slaperig bent.

•

STOP NOOIT vreemde objecten in een opening of buisjes.

beschadigd, als het niet correct werkt, als het is gevallen, beschadigd of nat geworden.

brand en gebruik ze niet samen met andere batterijen. Dit kan leiden tot explosie
of lekkage met letsels tot gevolg. Vervang alle batterijen tegelijk.

Omgevingsomstandigheden die het gebruik beïnvloeden
•

•

GEBRUIK HET APPARAAT NIET buiten met een elektrisch snoer.
GEBRUIK HET APPARAAT NIET waar zuurstof- of aerosolsprayproducten
worden gebruikt.

	
WAARSCHUWING: Gezondheidsrisico’s

!

risico op verwonding beperken:

vermijden en

Dit apparaat is bedoeld voor persoonlijke verzorging en gebruik door één enkele
gebruiker. Dit product mag niet worden gedeeld, verkocht of aan een andere
gebruiker worden doorgegeven. Kolven verhindert niet dat stoffen of infecties via
de moedermelk naar de baby worden overgebracht.

Opmerking: Gebruik het apparaat niet indien beschadigd. Gebruik het
apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals in deze gebruiksaanwijzing
wordt beschreven.
• GEBRUIK DE POMP NIET tijdens het rijden.
• Kolven kan weeën opwekken, GEBRUIK NIET tijdens de zwangerschap
•

tenzij uw borstvoedingsspecialist of zorgverlener het toelaat.
Reinig alle onderdelen (borstschelp, membraan, ventiel en fles) die in contact
komen met de borst of moedermelk vóór het eerste gebruik en na elk gebruik.

•

GEBRUIK GEEN andere onderdelen dan die door de fabrikant worden

•
•

BRENG GEEN mechanische of elektrische wijzingen aan de kolfunit aan.

•

BLIJF NIET kolven na meer dan 2 opeenvolgende kolfsessies als er geen

•

VERWARM OF ONTDOOI BEVROREN MOEDERMELK NIET

aanbevolen

Controleer voor elk gebruik alle benodigde kolfonderdelen. Controleer de
onderdelen op barsten, afschilfering, scheuren en slijtage. GEBRUIK DE
KOLF NIET; neem onmiddellijk contact op met de ParentCare-klantenservice
van Ameda op +1 866 992 6332 .
resultaat is.

in de magnetron of kokend water. In de magnetron kunnen vloeistoffen
ongelijkmatig worden opgewarmd. Zowel opwarmen in de magnetron als in
kokend water kan leiden tot brandwonden.

GEVAAR OP WURGING: Houd buisjes en snoeren buiten bereik van kinderen.
VERSTIKKINGSGEVAAR: Kleine onderdelen, NIET voor kinderen onder 3 jaar.
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!
•

OPGELET: Kan leiden tot lichte letsels:

Verwijder voor het gebruik van de stroomadapter de batterijen als deze in de
kolfunit aanwezig zijn.
Draai het snoer NIET rond de adapter.
Gebruik ALLEEN de wisselstroomadapter die voor de Ameda Mya Joy-borstkolf is
aanbevolen.
Maak de buisjes NIET korter en verander de borstkolfset niet.
Zorg ervoor dat de spanning van de stroomadapter compatibel is met de
stroombron.
Sluit de wisselstroomadapter aan op de kolfunit alvorens deze in het stopcontact
te steken.
Verwijder de wisselstroomadapter uit de stroombron en verwijder de batterijen
alvorens de kolfunit te reinigen met een vochtige doek.
Houd uit de buurt van stof, pluis of direct zonlicht, omdat er schade kan ontstaan
aan de borstkolf waardoor de snelheid en zuigkracht kunnen verminderen.
PROBEER DE BORSTSCHELP NIET van de borst te verwijderen tijdens het
kolven. Schakel de borstkolf uit, verbreek de aanzuiging tussen de borst en de
borstschelp met de vinger en verwijder vervolgens de borstschelp van de borst.
Plaats de borstkolf ALTIJD op een horizontale vlakke ondergrond bij het gebruik
van het apparaat.
VERVANG DE BATTERIJEN NIET en open het batterijvak NIET als de borstkolf is
ingeschakeld.
Verwijder de batterijen alvorens u het apparaat opbergt voor een langere periode.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

BELANGRIJK: Kan leiden tot materiële schade.

•

PLAATS HET ELEKTRISCHE APPARAAT NOOIT in water of een sterilisator. Dit
kan blijvende schade aan de borstkolf veroorzaken.

•

GEBRUIK GEEN antibacteriële of agressieve reinigingsmiddelen bij het reinigen
van de borstkolf of de onderdelen van de borstkolf.

•

Als de plastic flessen of plastic borstkolfonderdelen bevroren zijn, kunnen ze
breekbaar worden of breken als ze vallen.

•

DOE DE FLESSEN NIET te vol. Vervang de flessen alvorens ze overlopen.

•

Flessen en borstkolfonderdelen kunnen beschadigd raken als ze verkeerd worden
gebruikt, bijv. door vallen, te hard aandraaien of omgooien.

•

Controleer altijd de flessen of borstkolfonderdelen alvorens te kolven. Gooi de
moedermelk weg als de flessen of borstkolfonderdelen beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
2. BEOOGD GEBRUIK
De Ameda Mya Joy-borstkolf van Ameda is bedoeld om moedermelk uit de borsten
van een borstvoedende moeder af te kolven en op te vangen, om vervolgens de
gekolfde melk aan een baby te geven.
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3. CONTRA-INDICATIES VOOR GEBRUIK
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor het gebruik van dit apparaat.

4. PRODUCTBESCHRIJVING
Ameda Mya Joy & HygieniKitmelkopvangsysteem

Inhoud
1. Ameda Joy-kolfunit
2. Stroomadapter
3. Koppelstuk
4. Buisje(s)
5. Koppelingsdeksel
Ameda HygieniKitmelkopvangsysteem

6. Membraan
7. Borstschelp (25,0 mm)
8. Siliconen membraan
9. Fles
10. Schroefdop voor fles
11. Schroefplaatje voor fles

Kolfonderdelen kunnen verschillen
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5. MONTAGE-INSTRUCTIES
5.1 Vóór het eerste gebruik: HygieniKit reinigen
Bereid het apparaat voor het eerste gebruik als volgt voor,
tenzij anders aangegeven door uw zorgverlener:
1.

MAAK de koppelingsdeksel los van de borstschelp.

2.

LEG DE koppelingsdeksel, buisjes en het koppelstuk
terzijde— deze hoeft u niet te demonteren. Deze 3
delen HOEVEN NIET te worden gereinigd voor het
eerste gebruik of na elk gebruik — de melk komt
niet rechtstreeks in contact met deze delen.

REINIG DE
koppelingsdeksel, de
buisjes en koppelstuk
niet.

Haal de overige onderdelen, het membraan, de borstschelp, het ventiel en de
melkbewaarflessen, samen met de schroefring en het afsluitplaatje, uit elkaar. Deze
onderdelen kunnen in aanraking komen met moedermelk zodra u begint te kolven.
WAS DE HANDEN ALTIJD grondig met water en zeep.

STERILISEREN door uitkoken

!

BELANGRIJK: Leg de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk terzijde.
Deze onderdelen moeten NIET worden gewassen. De kokende onderdelen
mogen de bodem van de pan NIET raken. Dit kan de onderdelen beschadigen.

!

WAARSCHUWING: LAAT KOKENDE ONDERDELEN NIET onbeheerd
achter. Haal de onderdelen voorzichtig uit het kokende water om
brandwonden te voorkomen. Kokend water en stoom van kokend water kunnen
ernstige brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer de onderdelen in
het kokend water liggen of wanneer u ze eruit haalt.

STERILISEREN in de magnetron: Volg de instructies van de fabrikant
van de zak op.

!

	BELANGRIJK: Leg de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk
terzijde. Deze onderdelen moeten NIET worden gewassen.
• Maak de onderdelen van de pomp eerst goed schoon, anders worden de
melkresten aan de onderdelen ‘gekookt’ en vormen deze een broedplaats voor
bacteriën.
• Controleer de onderdelen van de borstkolf zowel voor als na de sterilisatie op
barsten, afschilfering, scheuren of andere vervormingen.

!

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig. Het grootste risico bij
sterilisatiezakken is het risico op brandwonden. Moeders en verzorgers dienen
daarom de zak heel voorzichtig uit de magnetron te nemen.
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5.2 Het HygieniKit-melkopvangsysteem in elkaar zetten
Was de handen als de kolfonderdelen droog zijn en zet het HygieniKitmelkopvangsysteem (borstkolf) in elkaar.

1

Koppelingsdeksel
Membraan

Borstschelp
Buisje(s)

Koppelstuk

2

PAK VAST bij de rand of de

dikkere zijden van het ventiel.

Ventiel

Fles

3

DRUK het ventiel op de

onderkant van de borstschelp.
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4

DRAAI het ventiel op de fles
of MAAK HET VAST aan
het melkbewaarzakje.

6

MAAK de koppelingsdeksel(s)

vast door deze op de bovenkant
van de borstschelp(en) te
drukken tot u hoort dat
het vastklikt.

8a

GEMONTEERDE
HYGIENIKIT voor afkolven
uit één borst.

5

PLAATS het membraan

bovenaan op de borstschelp.
Het is belangrijk dat de
binnenkant van het membraan
volledig DROOG is om te
voorkomen dat er vocht in de
buisjes ontstaat.

7

De buisjes moeten steeds aan
de koppelingsdeksel(s) en het
koppelstuk zijn VERBONDEN.
Als u deze los hebt gemaakt,
maak dan de buisjes vast aan
de koppelingsdeksel(s) en aan
het koppelstuk.

8b

GEMONTEERDE
HYGIENIKIT voor afkolven
uit beide borsten.

Kolfonderdelen kunnen verschillen.
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6. CONTROLE VOOR KOLVEN

!

BELANGRIJK: Controleer eerst de onderdelen op barsten, afschilfering,

scheuren en slijtage alvorens de Ameda Mya Joy en de HygieniKit te gebruiken.
Dit kan de werking van de kit beïnvloeden. Neem contact op met de plaatselijke
distributeur of de plaats waar u de borstkolf heeft gekocht als beschadigde
onderdelen moeten worden vervangen. Gebruik geen beschadigde onderdelen.
Ga voor een overzicht van distributeurs in uw land naar www.ameda.com.

7. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
7.1 Aansluiten op stroom
Elektrische bron kiezen en controleren
WISSELSTROOMADAPTER

!

WAARSCHUWING: Gebruik
ALLEEN de wisselstroomadapter

die voor de Ameda Mya Joy is aanbevolen.
Wisselstroomadapters met een stekker voor
Australië, het Verenigd Koninkrijk, Europa of een
andere internationale stekker zijn niet bedoeld
voor gebruik in de Verenigde Staten of Canada.

!

WAARSCHUWING: Controleer de wisselstroomadapter altijd op schade

zoals knikken of verdraaiingen in het snoer, of versleten of blootliggende draden.
Staak het gebruik onmiddellijk in geval van schade en neem contact op met de
klantenservice op +1 866 992 6332.
1.

VERWIJDER eventueel aanwezige batterijen uit de kolfunit alvorens de
wisselstroomadapter te gebruiken.

2.

DRUK het kleine uiteinde van de wisselstroomadapter links in de kolfunit
zoals aangegeven.

3.

STEEK het andere uiteinde in het stopcontact.
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TIP: GEBRUIK nieuwe premium-batterijen (zoals Energizer, Duracell). Plaats
deze op de juiste manier, zoals aangegeven.

BATTERIJEN

!

WAARSCHUWING: PLAATS DE

BATTERIJEN NIET verkeerdom, laad ze niet op,
steek ze niet in brand en gebruik ze niet samen
met andere batterijen. Dit kan leiden tot explosie
of lekkage met letsels tot gevolg. Vervang alle
batterijen tegelijk.
1.

OPEN het batterijvak aan de onderkant van de kolfunit.

2.

PLAATS vier nieuwe AA-batterijen zoals aangegeven.

3.

SLUIT het batterijvak.

Melding batterijen bijna leeg
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, wordt op het lcd-scherm de melding ‘Lo’
weergegeven. U kunt dan alle batterijen vervangen of de wisselstroomadapter
gebruiken.

7.2 Bedieningsknoppen

A. KNOP AAN/UIT
B. MODUSSELECTIEKNOP

Schakelt tussen de stimulatiemodus
en de kolfmodus

C. VACUÜMNIVEAU - / +

Verlaagt of verhoogt de zuigkracht
bij het kolven
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A
B

C

7.3 Pictogrammen en modi op lcd

A
B

C

D

A. TIMERWEERGAVE

Houdt de kolftijd bij. Schakelt automatisch uit na 45 minuten.

B. STIMULATIEMODUS

Imiteert het snelle zuigpatroon van de baby (hoge snelheid, weinig zuigkracht) om
de melkproductie op gang te brengen. Dit pictogram verdwijnt als de kolfmodus is
ingeschakeld.
OPMERKING: Na twee minuten schakelt de pomp automatisch over naar de
kolfmodus, tenzij u dit vooraf handmatig heeft aangepast.

C. ZUIGKRACHTNIVEAU

De zuigkracht bij het kolven. De Ameda Mya Joy heeft 2 instelbare zuigmodi:
- Stimulatiemodus: niveau 1 - 6
- Kolfmodus: niveau 1 - 12
U kunt de zuigkracht aanpassen door op de knop
niveau te verlagen of verhogen.

of

te drukken om het

D. KOLFMODUS

Imiteert het langzame, gelijkmatige zuigpatroon van de baby (lagere snelheid,
meer zuigkracht) om zacht en efficiënt meer melk af te kolven. Dit pictogram
verdwijnt als de stimulatiemodus is ingeschakeld.
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7.4 Kolven starten
STAP 1: DE STROOMADAPTER AANSLUITEN
Sluit de stroomadapter aan aan de LINKERKANT
van de kolfunit.

1

STAP 2: DE BUISJES AANSLUITEN
Sluit de buisjes aan op het koppelstuk aan de
RECHTERKANT van de kolfunit en draai ze licht
rechtsom terwijl u ze stevig aanduwt.
A. Voor DUBBEL AFKOLVEN:
Beide buisjes moeten op het
koppelstuk zijn aangesloten.

2

B. Voor ENKEL AFKOLVEN:
Verwijder een buisje van het
koppelstuk en sluit een uiteinde af.

STAP 3: DE BORSTSCHELP OP DE BORST
PLAATSEN

3

Plaats de borstschelp op het midden van de
borst om zuiging te creëren.
Controleer de maat van de borstschelp als het
kolven onaangenaam aanvoelt. Mogelijk is
een grotere of kleinere borstschelp nodig. Zie
paragraaf voor het bepalen van de juiste maat
van uw borstschelp.

STAP 4: DE POMP INSCHAKELEN
Druk op de aan/uit-knop om het apparaat
in te schakelen. Het staat om te beginnen
op de stimulatiemodus.
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4

STAP 5: HET VACUÜMNIVEAU AANPASSEN
Stel het vacuümniveau voor stimulatie in op
stand 1 tot 6, afhankelijk van wat u het meest
comfortabel vindt. Stel de borstkolf nooit in op
een oncomfortabel niveau.
TIP: Begin met een lage zuigkracht en verhoog
deze vervolgens geleidelijk tot u uw comfortniveau
hebt gevonden. Het kan zo zijn dat u op
verschillende dagen, in de loop van de dag
of zelfs tijdens dezelfde kolfsessie een ander
comfortniveau prettig vindt.

OPMERKING: Na twee minuten schakelt de
pomp automatisch over op de kolfmodus,
tenzij u dit vooraf handmatig heeft aangepast.

5

6

STAP 6: MODUS AANPASSEN
Als uw melkproductie eenmaal op gang is,
schakelt u over op de kolfmodus door op
de Modusknop te drukken.

STAP 7: VACUÜMNIVEAU AANPASSEN
Stel het vacuümniveau voor kolven in op stand
1 tot 12, afhankelijk van wat u het meest
comfortabel vindt. Stel de borstkolf nooit in op
een oncomfortabel niveau.

7

TIP: Begin met een lage zuigkracht en
verhoog deze vervolgens geleidelijk tot u uw
comfortniveau hebt gevonden. Het kan zo zijn
dat u op verschillende dagen, in de loop van
de dag en zelfs tijdens dezelfde kolfsessie een
ander c omfortniveau prettig vindt.
STAP 8: KOLFSESSIE BEËINDIGEN
Wanneer u wilt stoppen met kolven, drukt
u eerst op de aan/uit-knop en vervolgens
verwijdert u de melkopvangset van uw borst.

8

TIP: Plaats nadat de pomp is uitgeschakeld
INDIEN NODIG een vinger tussen de borst en
de borstschelp om de aanzuiging te verbreken.
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7.5 De maat van de borstschelp bepalen
Controleer de maat van de borstschelp als het kolven onaangenaam aanvoelt.
Mogelijk is een grotere of kleinere borstschelp nodig.

GOEDE PASVORM

Tijdens het kolven beweegt de
tepel vrij in het kanaal van de
borstschelp. U ziet ruimte rond
de tepel. Er wordt niet te veel
tepelhof in het kanaal gezogen.

VENTIEL TE KLEIN

Tijdens het kolven schuurt een
deel of de volledige tepel tegen
het kanaal van de borstschelp.

VENTIEL TE GROOT

Tijdens het kolven wordt
meer tepelhof met de tepel in
de borstschelp gezogen. Uw
tepelhof kan tegen de rand van
het kanaal schuren.

7.6 Richtlijnen voor het bewaren van moedermelk
OPMERKING: label melk die na invriezen is ontdooid als ontdooid als deze volledig ontdooid is (d.w.z. geen ijskristallen
aanwezig). Gebruik de tijd tot de melk volkomen ontdooid is als basis aanvaardbare tijdbeperkingen voor gebruik, bepaal
deze niet wanneer de melk uit de vriezer wordt genomen.

Menselijke melk
Vers gekolfd

Kamertemperatuur
Minder dan 6 uur

Tijd in koelkast
Minder dan 5 dagen

Tijd in vriezer
Ideaal: 3 maanden
Optimaal: minder dan
6 maanden
Aanvaardbaar: korter
dan 12 maanden in
een diepvries
(-20o of lager)
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Eerder ingevroren, ontdooid in
koelkast maar niet verwarmd

Minder dan 4 uur

Minder dan 24 uur

Niet opnieuw
invriezen

Eerder ingevroren en op
kamertemperatuur gebracht

Tot einde van voeding maximaal een uur op
kamertemperatuur,
dan weggooien

Minder dan 4 uur

Niet opnieuw
invriezen

Zuigeling is aan voeding begonnen

Tot einde van voeding,
dan koelen gedurende
minder dan 4 uur

Minder dan 4 uur

Niet opnieuw
invriezen

Eerder ingevroren en ontdooide
gepasteuriseerde menselijke
donormelk

Minder dan 4 uur

Minder dan 48 uur

Niet opnieuw
invriezen

Ingevroren gepasteuriseerde
menselijke donormelk in een
diepvries

N.v.t.

N.v.t.

9 - 12 maanden vanaf
de datum van kolven

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

8. DE HYGIENIKIT REINIGEN
Na elk gebruik: HygieniKit reinigen
1.

MAAK de koppelingsdeksel los van de borstschelp.

2.

LEG DE koppelingsdeksel, buisjes en het koppelstuk
terzijde— deze hoeft u niet te demonteren. Deze 3
onderdelen HOEVEN NIET te worden gereinigd voor
het eerste gebruik of na elk gebruik— de melk komt
niet rechtstreeks in contact met deze delen.

Haal de overige onderdelen, de membranen, de
borstschelpen, het ventiel en de melkbewaarflessen,
samen met de schroefring en het afsluitplaatje uit elkaar.
Deze onderdelen kunnen in aanraking komen met
moedermelk zodra u begint te kolven.

REINIG DE
koppelingsdeksel,
de buisjes en
koppelstuk niet.

WAS DE HANDEN ALTIJD grondig met water en zeep.
REINIGEN: Reinigen met warm water met zeep
Bereid het product na elk gebruik als volgt voor, tenzij anders aangegeven door uw
zorgverlener:

!

BELANGRIJK: Leg de buisjes, koppelingsdeksel en het koppelstuk
terzijde. Deze onderdelen moeten NIET worden gewassen.

1

SPOEL de

melkresten van
de kolfonderdelen
onder koud water.

2

Reinig alle
onderdelen MET
DE HAND, met
uitzondering
van de buisjes,
koppelingsdeksel
en het koppelstuk,
met warm water en
zeep. Steek niets in
het ventiel tijdens
het reinigen.

3

SPOEL grondig
af met warm,
schoon water.

4

Laat elk onderdeel
DROGEN op een
schoon oppervlak.
*Ameda raadt niet aan om
voorwerpen in de ventielen en
terugstroombeveiliging te steken
bij het reinigen. Indien u een
borstel of sterilisatiezakken wilt
gebruiken, is het echter zeer
belangrijk om de borstkolf voor
en na gebruik te controleren op
barsten, afschilfering, scheuren en
vervorming.
Kolfonderdelen kunnen
verschillen.
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!

BELANGRIJK: de borstschelpen en flessen kunnen ook in het bovenste

rek van een gewone vaatwasser worden gereinigd. GEBRUIK GEEN oplos- of
schuurmiddelen. Laat drogen op een schoon oppervlak. PLAATS GEEN onderdelen
in stoomsterilisatoren voor flessen of sterilisatiezakken voor in de magnetron.
De borstkolf reinigen: Controleer of de stekker uit het stopcontact is genomen
alvorens de borstkolf en stroomadapter met een schone, vochtige doek te
reinigen.

9. ONDERHOUD
De kolfunit moet niet worden onderhouden, behalve voor het vervangen van de
batterijen indien nodig.

9.1 Controle borstkolfventiel
Controleer ventielen op scheuren en gaatjes. Vervang beschadigde
ventielen alvorens te kolven. Was de ventielen bij elke reinigingsbeurt.
Stop geen schoonmaakborstel of iets gelijkaardig in de ventielen.
Wij raden aan om de ventielen ongeveer om de 8 - 12 weken te
vervangen, maar dit is afhankelijk van het reinigen en gebruik.

9.2 Opslag en vervoer
Koppel de HygieniKit en de stroomadapter los van de borstkolf alvorens
het apparaat op te bergen of te transporteren. Bewaar het product onder
omstandigheden zoals beschreven in deze instructies. Verwijder de batterijen
alvorens u het apparaat opbergt voor een langere periode. Wees voorzichtig bij
het transporteren van het apparaat.
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10. PROBLEMEN OPLOSSEN
TRAGE
MELKSTROOM,
ONGELIJKMATIGE
OF GEEN
ZUIGKRACHT

CONTROLEER VENTIEL
Controleer ventielen op scheuren en gaatjes. Vervang
beschadigde ventielen alvorens te kolven.
Was de ventielen bij elke reinigingsbeurt. Stop geen
schoonmaakborstel of iets gelijkaardig in de ventielen.
Wij raden aan om de ventielen ongeveer om de 8 - 12 weken
te vervangen, maar dit is afhankelijk van het reinigen en
gebruik.
CONTROLEER VERBINDING
Controleer of het apparaat juist is gemonteerd en of de
verbindingspunten stevig zijn vastgemaakt.
•
Koppelstuk naar buisaansluiting
•
Koppelstuk naar buisjes
Controleer of het koppelingsdeksel aan de borstschelp is
vastgemaakt. Het kan nuttig zijn om het koppelingsdeksel
los te maken en opnieuw aan de borstschelp vast te maken.
CONTROLEER MEMBRAAN EN BORSTSCHELP/FLES
Controleer membranen op scheuren of gaatjes. Vervang
beschadigde membranen alvorens te kolven.
Controleer borstschelpen, koppelingsdeksels of flessen op
afschilfering, barsten, breuken of andere schade. Vervang
beschadigde borstschelpen/koppelingsdeksels/flessen
alvorens te kolven.
CONTROLEER DE MAAT VAN DE BORSTSCHELP
•
Juiste maat: De tepel beweegt vrij in het kanaal van
de schelp.
•
Te klein: De tepel schuurt tegen het kanaal van de
schelp.
•
Te groot: Het tepelhof wordt in het kanaal van de
schelp gezogen.

HOORBAAR
SISSEND GELUID OF
LUCHTLEK

CONTROLEER VENTIEL
Controleer ventielen op scheuren en gaatjes. Vervang
beschadigde ventielen alvorens te kolven.
Was de ventielen bij elke reinigingsbeurt. Stop geen
schoonmaakborstel of iets gelijkaardig in de ventielen.
Wij raden aan om de ventielen ongeveer om de 8 - 12 weken te
vervangen, maar dit is afhankelijk van het reinigen en gebruik.
CONTROLEER VERBINDING
Controleer of het apparaat juist is gemonteerd en of de
verbindingspunten stevig zijn vastgemaakt.
•
Koppelstuk naar buisaansluiting
•
Koppelstuk naar buisjes
Controleer of het koppelingsdeksel aan de borstschelp is
vastgemaakt. Het kan nuttig zijn om het koppelingsdeksel
los te maken en opnieuw aan de borstschelp vast te maken.

Mocht u nog vragen of problemen hebben, neem dan contact op met het
gecertificeerde ParentCare-klantenserviceteam van Ameda op +1 866 992 6332.
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STOPCONTACT

WISSELSTROOMADAPTER
De Ameda Mya Joy is geoptimaliseerd voor het
gebruik van de wisselstroomadapter. Controleer of de
wisselstroomadapter volledig op de kolfunit is aangesloten.
Controleer of er geen batterijen in de kolfunit geïnstalleerd
zijn. Zorg ervoor dat de zuigkrachtregelaar niet op 0 staat.
Probeer de borstkolf in een ander stopcontact.
AA-BATTERIJEN
Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst zoals
binnenin het batterijvak van de kolfunit wordt getoond.
Gebruik nieuwe premium-batterijen (zoals Energizer, Duracell.)
Gebruik geen batterijen als de wisselstroomadapter in de
kolfunit zit. Als het probleem aanhoudt, kunt u testen of de
batterijen nog werken in een ander apparaat op batterijen.

Melding ‘Lo’ op lcd-scherm

Wanneer de AA-batterijen bijna leeg zijn, wordt op het
lcd-scherm de melding ‘Lo’ weergegeven. U kunt dan alle
batterijen vervangen of de wisselstroomadapter gebruiken.

‘ERR’ op
lcd-scherm

• Controleer of de stroomadapter het juiste vermogen heeft
(goedgekeurde Ameda-stroomadapter).
• Vervang de stroomadapter.
• Neem contact op met Ameda op +1 866 992 6332

FCC-VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is onderworpen
aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken en (2) dit apparaat moet eventueel ontvangen interferentie accepteren,
waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Let op: wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door Ameda, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken doen komen
te vervallen.
Opmerking:
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal
apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn opgesteld
om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonsituatie.
Dit apparaat genereert en gebruikt radiogolven en kan radiogolven uitzenden. Indien het
niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan het de
communicatie via radiogolven verstoren. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie
zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat de radio- of tv-ontvangst
verstoort, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt
de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren door een of meerdere van de
onderstaande maatregelen:
- Plaats de ontvangstantenne anders.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger
is aangesloten.
- Vraag de dealer of een deskundig radio-/tv-technicus om hulp.
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11. GARANTIE
DE GARANTIE VAN AMEDA IS NIET OVERDRAAGBAAR TUSSEN PARTICULIEREN.
DE MYA JOY ELEKTRISCHE BORSTKOLF VAN AMEDA (“PRODUCT”) VALT
ALLEEN VOOR DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKER - INSTITUTIONEEL OF
INDIVIDUEEL (“EERSTE GEBRUIKER”) — ONDER GARANTIE.
Vanaf de aankoopdatum van dit product door de Individuele Gebruiker garandeert
Ameda Company Inc. (“Ameda”) het product voor de Individuele Gebruiker tegen
materiaal- of fabricagefouten gedurende twee jaar voor het kolfmechanisme en
90 dagen voor andere kolfonderdelen met uitzondering van de borstkolfventielen.
De enige verplichting van Ameda uit hoofde van deze beperkte garantie is om
elk Product dat door Ameda defect is verklaard en waarvan is vastgesteld dat het
onder deze uitdrukkelijke beperkte garantie valt, naar eigen keuze te herstellen of
te vervangen. Herstelling of vervanging onder deze beperkte garantie is de enige en
exclusieve oplossing voor de Eerste Gebruiker.
AANKOOPBEWIJS IN DE VORM VAN EEN VEREFFENDE FACTUUR
OF AANKOOPBON DIE AANGEEFT DAT HET PRODUCT BINNEN DE
GARANTIEPERIODE VALT, MOET WORDEN OVERGELEGD OM GARANTIE TE
VERKRIJGEN. Deze beperkte garantie wordt door Ameda ENKEL aan de Eerste
Gebruiker verleend en is niet overdraagbaar. Neem voor service onder de garantie
contact op met Ameda op +1 866 992 6332.
BEHALVE VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING,
WORDT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OP HET PRODUCT HIERMEE
AFGEWEZEN. AMEDA IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INCIDENTELE
SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE VAN
WELKE AARD DAN OOK WEGENS SCHENDING VAN DE UITDRUKKELIJKE
BEPERKTE GARANTIE OP HET PRODUCT OF ENIGE GARANTIE DIE DOOR
DE WET WORDT GEÏMPLICEERD. BEHALVE DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE
UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE ZIJN ER GEEN ANDERE GARANTIES
VOOR DIT PRODUCT EN MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE OF ENIGE ANDERE
VERTEGENWOORDIGING VAN WELKE AARD DAN OOK WORDT HIERBIJ
AFGEWEZEN.
NIET-TOEPASBAARHEID VAN GARANTIE
Naast alle andere beperkingen die hierboven worden besproken, vervalt de garantie
en heeft deze geen enkele invloed op het ontstaan van een van de volgende zaken:
(i) de oorzaak van de schade aan het product is te wijten aan onjuist gebruik.
(ii) bij het openen van de motor, wijzigingen, een zelfuitgevoerde herstelling
of het gebruik buiten de instructies in deze gebruiksaanwijzing vervalt de
garantie.
(iii) het Product is niet naar behoren onderhouden door de Individuele
Gebruiker, zoals bepaald door Ameda.
(iiii) accessoires of reserveonderdelen die niet door Ameda zijn goedgekeurd,
worden met het product gebruikt, zoals bepaald door Ameda.
Indien een van de bovenstaande feiten zich voordoet, is Ameda niet aansprakelijk
voor schade aan het Product, onderdelen ervan of verwondingen die direct of indirect
daaruit voortvloeien. De hierboven vermelde garantievoorwaarden vervangen alle
eerdere schriftelijke of andere garanties met betrekking tot het gekochte Product.
Buiten de Verenigde Staten: Contacteer uw plaatselijke distributeur of de plaats
waar u het Product heeft gekocht. Ga voor een overzicht van distributeurs in uw
land naar www.ameda.com.
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12. TECHNISCHE GEGEVENS
12.1 Specificaties
Productbeschrijving Elektrische borstkolf
Model

Ameda Mya Joy

Aanzuiging

Stimulatiemodus: Ong. -40~-170 mmHg
Kolfmodus: Ong. -50~-250 mmHg

Vacuümniveaus

Stimulatiemodus: 6 Niveaus
Kolfmodus: 12 Niveaus

Cycli per minuut

Stimulatiemodus: 80~120 cycli/min.
Kolfmodus: 20~65 cycli/min.

Maten borstschelp

25 mm

Stopcontact

Medische wisselstroomadapter - Uitgangsvermogen:
6,0 VDC/1 A, 1000 mA
Ingangsvermogen: 100-240 VAC, 50/60 HZ
Vier AA-batterijen, 1,5 V alkaline (NIET INBEGREPEN)

Batterijduur

Ongeveer 1,5 uur, kan per batterijtype verschillen

Aanvullende functie Automatische uitschakeling na 45 minuten
Gewicht eenheid

Ong. 232,6 g zonder batterijen
Ong. 328,4 g met batterijen

Afmetingen
eenheid

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

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 5oC~40oC
Luchtvochtigheid: 15~93% relatieve luchtvochtigheid
Druk: 70 kPa~106 kPa

Opslagomgeving
tijdens transport

Temperatuur: -20oC~55oC

Verwachte
gebruiksduur

Uw apparaat is met de grootst mogelijke zorg ontworpen
en ontwikkeld en heeft een verwachte gebruiksduur van
400 uur.

IP-classificatie

IP22

Classificatie

Apparaat met interne voeding, type BF

Luchtvochtigheid: ≤93% relatieve luchtvochtigheid

Beschermingsklasse Klasse II/Dubbel geïsoleerd
Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
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12.2 Elektromagnetische compatibiliteit
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
IEC 60601-1-11 Medische elektrische apparatuur —Deel 1-11: Algemene eisen
voor basisveiligheid en essentiële prestatie - Secundaire Norm: Eisen voor
medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen die gebruikt
worden voor de medische verzorging in de thuissituatie, en voldoet aan de
eisen van de veiligheidsnormen IEC 60601-1-2(EMC), AAMI/ANSI ES60601-1.
Daarnaast is de fabrikant ISO 13485-gecertificeerd.
TABEL 1
Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische
omgeving. De koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Conformiteit

Elektromagnetische
omgeving - leidraad

Uitgestraalde emissie
CISPR 11

Groep 1, klasse B

Het apparaat maakt
alleen voor de interne
functies gebruik van
RF-energie. De emissies
zijn derhalve zeer laag en
het is niet waarschijnlijk
dat ze enigerlei storing
veroorzaken in nabije
elektronische apparatuur.

Geleide emissie
CISPR 11

Groep 1, klasse B

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen/
flikkering IEC 61000-3-3

Conform

Het apparaat is geschikt
voor gebruik binnen alle
instellingen, waaronder
instellingen met een
woonfunctie en instellingen
die rechtstreeks zijn
aangesloten op het openbare
laagspanningsnetwerk
dat gebouwen met een
woonfunctie van stroom
voorziet.
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TABEL 2
Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
(voor medische verzorging in de thuissituatie)
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische
omgeving. De koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een
dergelijke omgeving wordt gebruikt.
IMMUNITEITStest

IEC 60601
testniveau

Nalevingsniveau

Elektromagnetische
omgeving- leidraad

Elektrostatische

± 8 kV

± 8 kV

Vloeren dienen

ontlading (ESO)

contact

contact

van hout; beton of

IEC 61000-4-2

± 2 kV, ± 4 kV,

± 2 kV, ± 4 kV,

keramische tegels

± 8 kV

± 8 kV

te zijn. Als de

± 15 kV lucht

± 15 kV lucht

vloerbedekking van
synthetisch materiaal
is, dient de relatieve
luchtvochtigheid
minimaal 30% te zijn.

Elektrische transiënt/

± 2 kV

± 2 kV

De netstroomkwaliteit

burst IEC 61000-4-4

100 kHz, voor

100 kHz, voor

dient die van een

wisselstroomaansluiting

wisselstroomaansluiting

typische kantoor- of
ziekenhuisomgeving
te zijn.

Pieken

± 0,5 kV, ± 1 kV

± 0,5 kV, ± 1 kV

De netstroomkwaliteit

IEC 61000-4-5

(differentiële modus)

(differentiële modus)

dient die van een
typische kantoor- of
ziekenhuisomgeving
te zijn.

Spanningsdalingen,

0% UT;

0% UT;

De netstroomkwaliteit

korte onderbrekingen

0,5 cyclus

0,5 cyclus

dient die van een

en spanningsschomme-

Bij 0°, 45°, 90°,

Bij 0°, 45°, 90°,

typische kantoor- of

lingen bij ingangslijnen

135°, 180°, 225°,

135°, 180°, 225°,

ziekenhuisomgeving

van de stroomvoor-

270° en 315°

270° en 315°

te zijn.

ziening

0% UT; 1 cyclus en

0% UT; 1 cyclus en

IEC 61000-4-11

70% UT;

70% UT;

25/30 cycli Enkelfasig:

25/30 cycli Enkelfasig:

bij 0°

bij 0°

0% UT;

0% UT;

250/300 cycli

250/300 cycli

Stroomfrequentie

30 A/m; 50 Hz of

30 A/m; 50 Hz of

De magnetische velden

(50/60 Hz)

60 Hz

60 Hz

opgewekt door de

magnetisch veld

netfrequentie dienen die

IEC 61000-4-8

van een typische plaats
in een typische kantoorof ziekenhuisomgeving
te zijn.
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TABEL 3
Leidraad en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
(voor medische verzorging in de thuissituatie)
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De
koper of gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
IMMUNITEITStest IEC 60601

Nalevingsniveau

Elektromagnetische omgeving - leidraad

testniveau
Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 V voor 0,1580 MHz; 6 V in
ISM en amateurradiofrequenties
tussen 0,1580 MHz

3 V voor 0,1580 MHz; 6 V in
ISM en amateurradiofrequenties
tussen 0,1580 MHz

Draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur mag niet dichter
bij onderdelen van het apparaat, inclusief de
snoeren, worden gebruikt dan de aanbevolen
separatieafstand die wordt berekend uit
de vergelijking die van toepassing is op de
frequentie van de zender.

Uitgestraalde 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

Aanbevolen separatieafstand
80 MHz tot 800 MHz
800 MHz tot 2,7 GHz
waarbij P het maximale nominale
uitgangsvermogen van de zender is
in watt (W) volgens de opgave van
de fabrikant van de zender en d de
aanbevolen separatieafstand in meters
(m) is.

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
9 V/m

Veldsterktes van vaste RF-zenders, zoals
vastgesteld tijdens een elektromagnetisch
onderzoek van de plaats, dienen lager
te zijn dan het nalevingsniveau in elk
frequentiebereik.
Interferentie kan voorkomen in de
nabijheid van apparatuur waarop het
volgende symbool staat:
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TABEL 4
Aanbevolen separatieafstanden tussen draagbare en mobiele RF-apparatuur
voor communicatie en het apparaat (voor medische verzorging in de thuissituatie)
Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin RFstralingsstoringen worden beheerst. De koper of gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische
interferentie helpen voorkomen door een minimale separatieafstand tussen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur (zenders) en het apparaat te handhaven, zoals hieronder wordt aangeraden,
volgens het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal maximaal
uitgangsvermogen van
zender

Separatieafstand op basis van de zenderfrequentie m
80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 2,7 GHz

W

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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Voor zenders waarvan het maximale nominale uitgangsvermogen niet hierboven weergegeven is, kan
de aanbevolen separatieafstand d in meters (m) bepaald worden met behulp van de vergelijking die van
toepassing is op de frequentie van de zender. P is hierbij het maximale nominale uitgangsvermogen
van de zender in watt (W) volgens de opgave van de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de separatieafstand voor de hogere frequentiebereiken.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing in alle situaties. Elektromagnetische
propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken, voorwerpen en mensen.

12.3 Productverwijdering
Dit product bevat elektrische en elektronische apparatuur.
1. De interne onderdelen van dit product kunnen gevaarlijke stoffen
bevatten. Gooi dit product weg volgens de lokale of regionale systemen
en voorschriften voor afvalverwerking.
2. Gooi ze niet weg als ongesorteerd stedelijk afval.
3. Bezoek onze website www.ameda.com voor meer informatie over de
milieuprestaties van het product.
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13. GEBRUIKS- EN OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

41ºF
5ºC

106

90

104ºF
40ºC

%
15

70

Gebruiksomstandigheden

kPa

Transport-/opslagomstandigheden

14. GEBRUIKEN OP REIS OF IN HET BUITENLAND

!

WAARSCHUWING: Gebruik ALLEEN de wisselstroomadapter die voor
de Ameda Mya Joy-borstkolf is aanbevolen. Wisselstroomstroomadapters met
een stekkerconfiguratie voor Australië, het Verenigd Koninkrijk, Europa of een
ander internationaal stekkerconfiguratie zijn niet bedoeld voor gebruik in NoordAmerika.
Als u buiten het land reist waar u de Ameda Mya Joy-borstkolf heeft ontvangen,
moet u batterijen of een Ameda Mya Joy-wisselstroomadapter gebruiken die
specifiek is voor dat land om de borstkolf te kunnen gebruiken tijdens het reizen.

!

WAARSCHUWING: U kunt uzelf ernstig verwonden of de borstkolf
beschadigen.
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15. AMEDA ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN
BIJ SOMMIGE BORSTKOLVEN KUNNEN ENKELE OF ALLE VAN DE
VOLGENDE ACCESSOIRES ZIJN INBEGREPEN:

U kunt deze extra accessoires of reserveonderdelen ook online, bij een plaatselijke
Ameda-verkoper of een door de verzekering gedekte Ameda-leverancier bestellen. Ga naar
www.ameda.com voor meer informatie.

Draagtas
Dottie

Cool‘N Carrymelkbewaartas

Draagtas
Minnie

Koelelement Bewaarflessen
voor
moedermelk

Wisselstroomadapter

Store‘N
Pourzakjes

Handkolf

30.5 mm

Flessenhouders

36.0 mm

28.5 mm

32.5 mm

21,0 mm
Flexishield™tepelhof
stimulator

Ventiel
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Membraan

25,0 mm
28,5 mm
28,5 mm
Borstschelp Borstschelpen Inzetstuk/
30,5 mm
Borstschelp

Buisjes

Koppelstuk

32,5/36,0 mm
Borstschelp

KoppeSchroefring Afsluitplaatje
lingsdeksel

