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 .1הודעות אזהרה וזהירות
אמצעי בטיחות חשובים

בעת שימוש במוצרים חשמליים ,בייחוד בנוכחות ילדים ,יש להקפיד לקיים תמיד את כללי
הזהירות המתוארים להלן.

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במוצר זה
סכנה :כדי להקטין את הסיכון להתחשמלות:
•

יש לנתק תמיד מכשיר חשמלי מיד לאחר השימוש.

•

אין להשתמש בעת רחצה באמבטיה ,במקלחת או בעת שחייה.

•	אין להניח את המוצר או לאחסן אותו במקום שבו יש אפשרות שייפול או יימשך לתוך
אמבטיה ,מקלחת ,כיור או בריכת שחייה.
•

איןלהכניס את המוצר למים או לנוזל אחר או לשמוט אותו לתוך מים או נוזל.

•

אין לגעתבמוצר חשמלי שנפל לתוך מים .יש לנתק מיד משקע החשמל.

הסמל אזהרה מזהה הוראות בטיחות חשובות שאם אין מקיימים אותן עלולות לגרום לפציעה
או לנזק למשאבת החלב .כשסמלי האזהרה מופיעים יחד עם המילים הבאות ,הם מציינים:

!

אזהרה עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

!
!

זהירות עלול לגרום לפציעה קלה.
חשוב עלול לגרום לנזק חומרי.

	אזהרה :על מנת למנוע אש ,התחשמלות ,כוויות קשות
או פציעה קשה:

!

•

אסור להשאיר את המוצר ללא השגחה כשהוא מחובר לשקע חשמל.

•	דרושה השגחה קפדנית כשמשתמשים במכשיר ליד ילדים או אנשים בעלי מוגבלויות.
•

יש להשתמש במוצר רק למטרה שלה נועד כמתואר במדריך זה.

•

אין להשתמש בחלקים שאינם מומלצים על ידי היצרן.

•	לפני השימוש ,יש לבדוק תמיד את מתאם הזרם ולוודא שאינו פגום ושאין בו חוטים חשופים.
אם קיימים חוטים פגומים ו/או חשופים ,אין להשתמש במתאם הזרם ,ויש לפנות לשירות
הלקוחות  ParentCareשל  Amedaבטלפון .1.866.992.6332
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•

אסור בתכלית להפעיל מכשיר חשמלי :אם הכבל החשמלי או התקע פגומים; אם אינו
פועל כשורה; אם נפל ,ניזוק או נרטב.

•

יש להרחיק את הכבל ממשטח מחומם.

•

אין להכניס את הסוללות בכיוון הפוך ,לטעון אותן ,להשליך אותן לאש או לצרף אליהן
סוללות מסוגים אחרים .הן עלולות להתפוצץ או לדלוף ולגרום לפציעה .יש להחליף תמיד
את כל הסוללות באותו זמן.

•

אל תשתמשי כשאת ישנה או מנומנמת.

•

לעולם אין להכניס או לשמוט חפץ כלשהו לתוך פתח או צינור.

תנאים סביבתיים המשפיעים על השימוש
•

אין להשתמש מחוץ לבית עם כבל חשמלי.

•

אין להפעיל במקום שבו נעשה שימוש בתרסיסי חמצן או אירוסול.

	אזהרה :כדי למנוע סיכון בריאותי ולהקטין את הסיכון
לפציעה:

!

מוצר זה הוא פריט לטיפול אישי והוא מיועד לשימושה של משתמשת אחת בלבד .אין לחלוק מוצר
זה בין משתמשות או למכור אותו או לתת אותו למשתמשת אחרת .שאיבה אינה מונעת העברה
של חומרים או זיהומים הנישאים בחלב אם לתינוק.

הערה :אין להשתמש במוצר אם נגרם לו נזק .יש להשתמש במוצר רק למטרה
שלה נועד כמתואר במדריך זה.
•

אל תשתמשי במשאבה כשאת נוהגת.

•	שאיבה עשויה לגרום לצירי לידה ,אל תשתמשי כשאת הרה ,אלא אם קיבלת אישור מיועצת
הנקה או מאיש מקצוע בשירותי הבריאות.
•	לפני השימוש הראשון ולאחר כל שימוש ,יש לנקות את כל החלקים (קונוס ,דיאפרגמה,
שסתום ובקבוק) הבאים במגע עם השד ועם חלב האם.
• יש להשתמש אך ורק באביזרים המומלצים על ידי היצרן
• אין לבצע שינויים מכניים או חשמליים בבסיס של משאבת החלב.
•	לפני כל שימוש יש לבדוק את כל רכיבי המשאבה .יש לבדוק את החלקים ולוודא שאין
סדקים ,שברים ,קרעים או בלאי .אין להשתמש במקרה כזה; עלייך לפנות אל שירות
הלקוחות  ParentCareשל  Amedaבטלפון  1.866.992.6332באופן מיידי.
•
•

אל תמשיכי לשאוב ,אם לאחר שני ניסיונות שאיבה רצופים אין כל תוצאות.
אין לחמם ואין להפשיר חלב אם בתנור מיקרוגל או במים רותחים .בחימום בתנור
מיקרוגל נוזלים עלולים להתחמם באופן לא אחיד .חימום בתנור מיקרוגל וחימום במים
רותחים עלולים לגרום לכוויות.

סכנת חנק :יש להרחיק את הצינורות והכבלים מהישג ידם של ילדים.
סכנת היחנקות :חלקים קטנים ,לא מתאים לילדים מתחת לגיל .3
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!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

זהירות :עלול לגרום לפציעה קלה:

אם יש סוללות בבסיס המשאבה ,יש להוציא את הסוללות לפני שימוש במתאם זרם.
אין לכרוך את הכבל סביב גוף המתאם.
יש להשתמש אך ורק במתאם זרם החילופין המומלץ למשאבת החלב  Mya Joyשל .Ameda
אין לקצר את הצינורות ואין לשנות את ערכת משאבת החלב.
יש לוודא שמתח מתאם הזרם מתאים למקור הכוח.
יש להכניס את מתאם זרם החילופין לתוך בסיס המשאבה לפני שמחברים אותו לשקע החשמל בקיר.
יש להוציא את מתאם זרם החילופין ממקור הכוח ולהוציא את הסוללות לפני ניקוי הצד החיצוני
של בסיס המשאבה במטלית לחה.
יש להרחיק מאבק ,ממוך ומאור שמש ישיר ,מאחר שאלה עלולים לגרום נזק למשאבת החלב
ולגרום להאטה ולהחלשה של השאיבה.
אל תנסי להסיר את הקונוס מהשד תוך כדי שאיבה .כבי את משאבת החלב והפרידי באצבע את
האטם בין השד לבין הקונוס ולאחר מכן הסירי את הקונוס מהשד.
יש להניח תמיד את המשאבה על משטח אופקי בעת השימוש במוצר.
איןלהחליף סוללות ואין לפתוח את תא הסוללות כשהמשאבה פועלת.
יש להוציא את הסוללות לפני אחסון המוצר למשך פרקי זמן ארוכים.

!

חשוב :עלול לגרום נזק לחומרים.

•

אסור בתכלית להכניס מוצר חשמלי למים או למכשיר עיקור ,מאחר שהדבר עלול לגרום נזק
לצמיתות למשאבת החלב.

•

אין להשתמש בחומרי ניקוי/דטרגנטים אנטיבקטריאליים או שוחקים לניקוי משאבת החלב או
חלקיה.

•

כשמקפיאים בקבוקי פלסטיק וחלקי פלסטיק של משאבת חלב ,הם עלולים להיעשות שבירים
ועלולים להישבר אם ייפלו.

•
•

אל תמלאי את הבקבוקים יתר על המידה .החליפי את הבקבוקים לפני שהם עולים על גדותיהם.
הבקבוקים וחלקי משאבת החלב עלולים להינזק אם יטופלו שלא כיאות ,לדוגמה :יישמטו ,יחוזקו
יתר על המידה או יפלו.

•

בדקי תמיד את הבקבוקים ואת חלקי משאבת החלב לפני השאיבה .אם הבקבוקים או חלקי
משאבת החלב ניזוקו ,שפכי את חלב האם.

שמרי את ההוראות האלה
 .2שימוש מיועד
משאבת החלב  Mya Joyשל  Amedaמיועדת לשאוב את חלב האם משדיה של אישה מיניקה
ולאסוף אותו על מנת להאכיל את התינוק בחלב שנאסף.
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 .3התוויות נגד לשימוש
אין התוויות נגד ידועות לשימוש במוצר זה.

 .4תיאור המוצר
 Mya Joyשל  Amedaומערכת  HygieniKitלאיסוף חלב

תוכן האריזה
 .1יחידת המשאבה  Joyשל Ameda
 .2מתאם זרם
 .3מתאם צינורות
 .4צינורות
 .5מכסה המתאם
מערכת לאיסוף חלב  HygieniKitשל
Ameda

 .6דיאפרגמה
 .7קונוס לשד ( 25.0מ"מ)
 .8שסתום סיליקון
 .9בקבוק
 .10מכסה טבעת סגירה לבקבוק
 .11דיסקית סגירה לבקבוק

ייתכנו שינויים בחלקי המשאבה

7

 .5הוראות הכנה לשימוש
 5.1לפני השימוש הראשון :ניקוי מערכת HygieniKit
לפני השימוש הראשון ,אם לא קיבלת הנחיה אחרת מספק
שירותי הבריאות ,הכיני את המוצר לשימוש באופן הבא:
1.הסירי את מכסה המתאם מהקונוס.
2.הניחי בצד את מכסה המתאם ,את הצינורות ואת
מתאם הצינורות  -אין צורך להפריד את החלקים האלה זה מזה.
את שלושת החלקים האלה אין צורך לרחוץ לפני השימוש הראשון או
לאחר כל שימוש  -החלב אינו בא במגע ישיר עם חלקים אלה.

אין לרחוץ את מכסה
המתאם ,את הצינורות
ואת מתאם הצינורות.

פרקי את החלקים הנותרים ,כלומר הדיאפרגמה ,הקונוס ,השסתום והבקבוקים לאחסון החלב,
כולל טבעת הסגירה ודיסקית הסגירה ,מאחר שאלה החלקים שעשויים לבוא במגע עם חלב האם
ברגע שתתחילי לשאוב.
הקפידי תמיד לרחוץ את הידיים היטב בסבון ובמים.

חיטוי בהרתחה

!

חשוב :הניחי בצד את הצינורות ,את מכסה המתאם ואת מתאם הצינורות .אין

צורך לרחוץ את החלקים האלה .הקפידי שחלקי המשאבה שהוכנסו למים רותחים
לא יגעו בתחתית הסיר .הדבר עלול לגרום נזק לחלקים.
אזהרה :אין להשאיר מים רותחים ללא השגחה .יש להוציא את חלקי המשאבה
מהמים הרותחים בזהירות כדי להימנע מכוויות .מים רותחים ואדי מים רותחים
עלולים לגרום לכוויות חמורות בעור ,לכן יש לנקוט באמצעי זהירות כשמכניסים את
חלקי המשאבה למים רותחים וכשמוציאים אותם ממים רותחים.

!

חיטוי במיקרוגל:

!

יש לפעול בהתאם להוראות של יצרן שקית האידוי.

חשוב :הניחי בצד את הצינורות ,את מכסה המתאם ואת מתאם הצינורות .אין
צורך לרחוץ את החלקים האלה.

• תחילה יש לנקות היטב את חלקי המשאבה ,כדי ששאריות חלב לא יידבקו לחלקים ויהוו מצע
להתפתחות חיידקים.
• לפני תהליך החיטוי ולאחריו ,יש לבדוק היטב את חלקי ערכת המשאבה ולוודא שאין בהם
סדקים ,שברים קטנים או קרעים ושהם לא התעוותו.

!

אזהרה :יש לנהוג בזהירות .הסיכון העיקרי בשקיות אידוי הוא צריבה ,לכן חשוב
שהאם או מי שמסייע לה ינהגו בזהירות בעת הוצאת השקית מהמיקרוגל.
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 5.2הרכבת מערכת  HygieniKitלאיסוף חלב
לאחר שחלקי המשאבה התייבשו ,רחצי את הידיים והרכיבי את מערכת  HygieniKitלאיסוף
חלב (ערכת שאיבה).

1

מכסה המתאם
דיאפרגמה

קונוס

שסתום

צינורות

מתאם צינורות

בקבוק

2

מחזיקים את השסתום בשוליים או
בצדדים העבים שלו.

3

דוחפים את השסתום לתוך החלק
התחתון של הקונוס.

9

4

מחברים ומצמידים היטב

את הבקבוק או מצמידים
שקית לאחסון חלב.

5

מכניסים את הדיאפרגמה לחלק
העליון של הקונוס .חשוב שהצד
הפנימי של הדיאפרגמה יהיה יבש
לגמרי כדי למנוע היווצרות של

לחות בתוך הצינורות.

6

מצמידים את מכסי המתאם אל
החלק העליון של הקונוסים עד
שנשמעת נקישה.

8א

מערכת  HYGIENIKITמורכבת

לשאיבה יחידה.

7

הצינורות צריכים להיות מחוברים

עדיין למכסי המתאם ולמתאם
הצינורות.
אם החלקים האלה הופרדו זה מזה,
יש לחבר את הצינורות למכסי המתאם
ואת הצינורות למתאם הצינורות.

8ב

מערכת  HYGIENIKITמורכבת

לשאיבה כפולה.

ייתכנו שינויים בחלקי המשאבה.
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 .6בדיקה לפני השאיבה

!

חשוב :לפני השימוש במשאבת החלב  Mya Joyובמערכת  HygieniKitשל ,Ameda

יש לבדוק את החלקים ולוודא שאין סדקים ,שברים קטנים ,קרעים או בלאי .הם עלולים לפגום
בפעולת הערכה .אם נדרשת החלפת חלקים בשל פגמים ,יש לפנות למפיץ המקומי או למקום
שבו רכשת את המשאבה .אין להשתמש בחלקים שניזוקו .לרשימת המפיצים במדינת מגוריך,
מומלץ לבקר בכתובת .www.ameda.com

 .7הוראות הפעלה
 7.1חברי למקור הכוח
בחירת מקור זרם החשמל ובדיקתו
מתאם זרם חילופין

!

אזהרה :יש להשתמש אך ורק
במתאם זרם החילופין המומלץ למשאבת

החלב  MYA JOYשל  .AMEDAמתאמי זרם חילופין
עם תצורות תקע המתאימות לאוסטרליה ,לבריטניה
או לאירופה או למדינות אחרות אינם מיועדים לשימוש
בארה"ב או בקנדה.

!

אזהרה :יש לבדוק תמיד אם במתאם זרם החילופין נראה נזק ,כגון כיפוף או פיתול של
כבלי החשמל ,או שישנם חוטים שחוקים או חשופים .אם החוטים פגומים ,יש להפסיק

מיד את השימוש ולחייג לשירות הלקוחות בטלפון .1.866.992.6332
1.אם יש סוללות בבסיס המשאבה ,יש להוציא את הסוללות לפני שימוש במתאם זרם
החילופין.
2.יש להכניס את הקצה הקטן של מתאם זרם החילופין לצד השמאלי של בסיס
המשאבה ,כפי שמוצג.
3.יש להכניס את הקצה השני לשקע החשמל.
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טיפ :יש להשתמש בסוללות איכותיות חדשות (כגון ,Energizer  ,)Duracellולהכניס
אותן בצורה נכונה ,כפי שמוצג.

סוללות

!

אזהרה :אין להכניס את הסוללות בכיוון הפוך,

לטעון אותן ,להשליך אותן לאש או לצרף אליהן סוללות
מסוגים אחרים .הן עלולות להתפוצץ או לדלוף ולגרום
לפציעה .יש להחליף תמיד את כל הסוללות באותו זמן.
1.פותחים את תא הסוללות בצד התחתון של בסיס
המשאבה.
2.מכניסים ארבע סוללות  AAחדשות ,כפי שמוצג.
3.סוגרים את תא הסוללות.

התראת סוללות חלשות

כאשר הסוללות חלשות ,תוצג ההתראה  Loבמסך ה .LCD-במצב זה ,אפשר להחליף את כל
הסוללות או להשתמש במתאם זרם החילופין.

 7.2שליטה בעזרת לחצנים

א .לחצן הפעלה/כיבוי
ב .לחצן בחירת מצבים

מאפשר מעבר בין ( Stimulation Modeמצב גירוי)
ו( Expression Mode-מצב שאיבה)

ג .הגברה/הפחתה ( )+ / -של רמת שאיבה

הפחתה או הגברה של עוצמת
היניקה במהלך השאיבה
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א
ג

ב

 7.3סמלים ומצבים במסך הLCD-

א
ד

ג

ב

א .תצוגת טיימר

עוקב אחר משך השאיבה .המכשיר כבה באופן אוטומטי לאחר  45דקות.

ב .מצב ( STIMULATIONגירוי)

במצב זה ,המשאבה מחקה דפוס יניקה מהירה של התינוק באמצעות מהירות גבוהה ויניקה בעוצמה
נמוכה כדי לעורר זרימה של החלב .כשהמשאבה במצב ( Expressionשאיבה) ,סמל זה ייעלם.
הערה :לאחר שתי דקות ,המשאבה תעבור באופן אוטומטי למצב ( Expressionשאיבה) ,אלא אם
העברת אותה קודם לכן למצב זה באופן ידני.

ג .רמת העוצמה של היניקה

רמת העוצמה של היניקה במהלך השאיבה .במשאבת  Mya Joyשל  Amedaיש מצבי יניקה
דו-שלביים הניתנים להתאמה:
 מצב ( Stimulationגירוי) :רמות 6 - 1 -מצב ( Expressionשאיבה) :רמות 12 - 1

התאימי את רמת היניקה על ידי לחיצה על הלחצן
הרמות.

או

כדי להעלות ולהוריד את

ד .מצב ( EXPRESSIONשאיבה)

במצב זה ,המשאבה מחקה דפוס יניקה איטי ויציב של התינוק ,עם מהירות נמוכה יותר ועוצמת
יניקה גבוהה יותר ,כדי לשאוב יותר חלב בעדינות וביעילות .כשהמשאבה במצב Stimulation
(גירוי) ,סמל זה ייעלם.
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 7.4כדי להתחיל לשאוב
שלב  :1חברי את מתאם הזרם
הכניסי את מתאם הזרם לצד השמאלי של בסיס
המשאבה.

1

שלב  :2הכניסי את הצינורות
הכניסי את מתאם הצינורות לצד הימני של בסיס
המשאבה ,ולאחר מכן סובבי אותו קלות לימין תוך שאת
דוחפת אותו בחוזקה.

א .לשאיבה בשני הצדדים :שני הצינורות
צריכים להיות מחוברים למתאם הצינורות.

2

ב .לשאיבה בצד אחד :הוציאי צינור אחד
ממתאם הצינורות וסגרי צד אחד.

שלב  :3הניחי את הקונוס על השד
הניחי את הקונוס במרכז השד כדי ליצור איטום.

3

בדקי את ההתאמה של הקונוס; אם השאיבה גורמת אי-
נוחות ,ייתכן שדרוש קונוס במידה גדולה או קטנה יותר.
עייני בסעיף שעוסק בהתאמה נכונה של הקונוס.

שלב  :4הפעילי את המשאבה
לחצי על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
הוא יתחיל לפעול במצב ( Stimulationגירוי).
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4

שלב  :5התאימי את רמת היניקה
התאימי את רמת היניקה לצורך גירוי בין  1ל ,6-לפי מידת
הנוחות המועדפת שלך .לעולם אל תקבעי רמה שאינה
נוחה לך.

5

טיפ :התחילי ברמת יניקה נמוכה ,ולאחר
מכן הגבירי בהדרגה את הגדרת היניקה
עד לרמה שנוחה לך .ייתכן שתגלי שרמת
היניקה הנוחה לך משתנה מיום ליום ,במהלך
היום ואפילו לאורך ההפעלה לצורך גירוי.

	הערה :לאחר שתי דקות ,המשאבה
תעבור באופן אוטומטי למצב Expression
(שאיבה) ,אלא אם כבר העברת אותה
למצב זה קודם לכן באופן ידני.

6

שלב  :6שני את המצב
כשהחלב מתחיל לזרום ,לחצי על לחצן המצבים כדי
לעבור למצב ( Expressionשאיבה).

שלב  :7התאימי את רמת היניקה
התאימי את רמת השאיבה לצורך יניקה בין
 1ל ,12-לפי מידת הנוחות המועדפת שלך .לעולם אל
תקבעי רמה שאינה נוחה לך.

7

טיפ :התחילי ברמת יניקה נמוכה ,ולאחר
מכן הגבירי בהדרגה את הגדרת היניקה
עד לרמה שנוחה לך .ייתכן שתגלי שרמת
היניקה הנוחה לך משתנה מיום ליום ,במהלך
היום ואפילו לאורך ההפעלה לצורך גירוי.
שלב  :8סיימי את הפעלת השאיבה
כארשר תרצי להפסיק לשאוב ,תחילה לחצי על לחצן הה�פ
עלה ,ולאחר מכן הסירי את הערכה לאיסוף חלב מהשד.

8

טיפ :לאחר שהמשאבה כבתה ,במידת
הצורך הכניסי אצבע בין השד לבין הקונוס
כדי להפסיק את השאיבה.
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 7.5כיצד להתאים את הקונוס
בדקי את ההתאמה של הקונוס; אם השאיבה גורמת אי-נוחות ,ייתכן שדרוש קונוס במידה גדולה
או קטנה יותר.

התאמה טובה

בעת השאיבה ,הפטמה נעה
בחופשיות בתוך תעלת הקונוס.
את רואה רווח סביב הפטמה .לתוך
התעלה לא נמשך חלק גדול של
העטרה יחד עם הפטמה.

קונוס קטן מדי

בעת השאיבה ,הפטמה  -חלקה או
כולה  -מתחככת בדפנות של תעלת
הקונוס.

קונוס גדול מדי

בעת השאיבה ,חלק גדול יותר של
העטרה נשאב לתוך הקונוס עם
הפטמה .העטרה עשויה להתחכך
בדופן תעלת הקונוס.

 7.6הנחיות לאחסון חלב אם
הערה :בעת הפשרה של חלב קפוא ,יש להתייחס אליו כחלב מופשר כאשר הוא מופשר לחלוטין (כלומר ,אין גבישי קרח) .השתמשי בשעה שבה
החלב מופשר לחלוטין כדי לבסס מגבלות זמן מקובלות לשימוש ,במקום להשתמש בשעה שבה הוא הוצא מהמקפיא.

חלב אם

טמפרטורת החדר

משך זמן במקרר

משך זמן במקפיא
אידיאלי :שלושה
חודשים

נשאב זה עתה

פחות משש שעות

פחות מחמישה ימים

הוקפא בעבר ,הופשר במקרר אך
לא חומם

פחות מארבע שעות

פחות מ 24-שעות

אין להקפיא

הוקפא בעבר והובא לטמפרטורת
החדר

לסיום האכלה  -עד שעה
בטמפרטורת החדר
ולאחר מכן יש להשליך

פחות מארבע שעות

אין להקפיא

התינוק החל לינוק

להשלמת ההאכלה
ולאחר מכן לקירור
במשך פחות מארבע
שעות

פחות מארבע שעות

אין להקפיא

חלב אם מופשר מתורמת ,שעבר
פסטור והוקפא

פחות מארבע שעות

פחות מ 48-שעות

אין להקפיא

חלב אם מפוסטר מתורמת
קפוא בהקפאה עמוקה

לא זמין

לא זמין

 9עד  12חודשים
מתאריך השאיבה

אופציונלי :פחות משישה
חודשים
מקובל :פחות מ12-
חודשים בהקפאה
עמוקה ( -20oאו
טמפרטורה נמוכה יותר)
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מקורJones, 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

 .8ניקוי מערכת HYGIENIKIT
לאחר כל שימוש :ניקוי מערכת HygieniKit
1.הסירי את מכסה המתאם מהקונוס.
2.הניחי בצד את מכסה המתאם ,את הצינורות ואת
מתאם הצינורות  -אין צורך להפריד את החלקים האלה
זה מזה .את שלושת החלקים האלה אין צורך לרחוץ לפני
השימוש הראשון או לאחר כל שימוש  -החלב אינו בא במגע
ישיר עם חלקים אלה.
מפרקים את החלקים הנותרים ,הדיאפרגמות ,הקונוסים,
השסתומים והבקבוקים לאחסון החלב ,כולל טבעת הסגירה
ודיסקית הסגירה ,מאחר שאלה החלקים העלולים לגעת בחלב האם
עם התחלת השאיבה.

אין לרחוץ את מכסה
המתאם ,את הצינורות ואת
מתאם הצינורות.

הקפידי תמיד לרחוץ את הידיים היטב בסבון ובמים.
ניקוי :ניקוי במי סבון חמים
לאחר כל שימוש  ,אם לא התקבלה הנחיה אחרת מספק שירותי הבריאות ,הכיני את המוצר
לשימוש באופן הבא:

!

חשוב :הניחי בצד את הצינורות ,את מכסה המתאם ואת מתאם הצינורות .אין צורך
לרחוץ את החלקים האלה.

1

יש לשטוף את חלקי
המשאבה במים קרים
מכל שארית של חלב.

2

יש לשטוף ביד את
כל החלקים  -למעט
הצינורות ,מכסה
המתאם ומתאם
הצינורות  -במי סבון
חמים .אין להכניס
דבר לתוך השסתום
בזמן הניקוי.

3

יש לשטוף היטב

במים חמים צלולים.

4

משאירים כל חלק
לייבוש באוויר על
משטח נקי.
* Amedaאינה ממליצה להכניס
אמצעים כלשהם לניקיון של השסתומים
ומגני הזרימה החוזרת ,אך אם ברצונך
להשתמש במברשת או בשקיות אידוי
לחיטוי ,חשוב מאוד לוודא שאין סדקים,
שברים קטנים ,קרעים או עיוות לפני
השימוש ולאחריו.
ייתכנו שינויים בחלקי המשאבה.
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!

חשוב :את הקונוסים ואת הבקבוקים לאחסון החלב אפשר לרחוץ גם בסלסלה העליונה

של מדיח כלים ביתי רגיל .אין להשתמש בממסים או בחומרים שוחקים .יש לאפשר ייבוש באוויר על
משטח נקי .אין להכניס את החלקים למכשירים לעיקור בקבוקים באדים או לשקיות עיקור במיקרוגל.
ניקוי המשאבה :יש לוודא שמשאבת החלב מנותקת מהחשמל לפני שמנגבים את המשאבה ואת
מתאם הזרם במטלית לחה ונקייה.

 .9תחזוקה
בסיס משאבת החלב אינו מצריך שירות או תחזוקה למעט החלפת סוללות ,לפי הצורך.

 9.1בדיקת שסתום משאבת החלב
יש לבדוק את השסתומים כדי לראות אם יש בהם קרעים או חורים .יש להחליף
שסתומים פגומים לפני השאיבה .יש לרחוץ את השסתומים כמתואר בסעיף הניקוי.
אין להכניס מברשת בקבוקים או משהו דומה לתוך השסתומים .אנו ממליצים
להחליף שסתומים פעם ב 8-עד  12שבועות אבל הדבר עשוי להשתנות בהתאם
לניקוי ולשימוש.

 9.2אחסון והובלה
יש לנתק את ערכת השאיבה  HygieniKitואת מתאם הזרם מהמשאבה לפני שמובילים את
המוצר או מאחסנים אותו .בעת אחסון המוצר ,יש לאחסן אותו בתנאים כפי שמתואר בהוראות
אלה .יש להוציא את הסוללות לפני אחסון המוצר למשך פרקי זמן ארוכים .יש לטפל במוצר
בזהירות כשמובילים אותו.

18

 .10פתרון בעיות
זרם חלב איטי ,השאיבה
אינה אחידה או שאין
שאיבה כלל

בדיקת שסתום
יש לבדוק את השסתומים כדי לראות אם יש בהם קרעים או חורים.
יש להחליף שסתומים פגומים לפני השאיבה.
יש לרחוץ את השסתומים כמתואר בסעיף הניקוי .אין להכניס מברשת
בקבוקים או משהו דומה לתוך השסתומים.
אנו ממליצים להחליף שסתומים פעם ב 8-עד  12שבועות אבל הדבר
עשוי להשתנות בהתאם לניקוי ולשימוש.
בדיקת חיבור
יש לבדוק שהמכשיר הורכב כיאות ושנקודות החיבור מוצמדות היטב.
מתאם צינורות לכניסת הצינורות
•
מתאם צינורות לצינורות
•
יש לבדוק אם מכסה המתאם מחובר לקונוס .מומלץ להסיר את מכסה
המתאם ולהצמיד אותו מחדש לקונוס.
בדיקת הדיאפרגמה והקונוס/הבקבוק
יש לבדוק את הדיאפרגמות כדי לראות אם יש בהן קרעים או חורים.
יש להחליף דיאפרגמות פגומות לפני השאיבה.
יש לבדוק את הקונוסים ,מכסה המתאם או הבקבוקים כדי לראות
אם יש בהם שברים קטנים ,סדקים ,בקיעים או נזק אחר .יש להחליף
קונוסים/מכסי מתאמים של בקבוקים פגומים לפני השאיבה.
בדיקת התאמת הקונוס
התאמה טובה :הפטמה נעה בחופשיות בתוך תעלת הקונוס.
•
קטן מדי :הפטמה מתחככת בדופן תעלת הקונוס.
•
גדול מדי :העטרה נמשכת לתוך תעלת הקונוס.
•

צליל נשיפה ניתן
לשמיעה או דליפת אוויר

בדיקת שסתום
יש לבדוק את השסתומים כדי לראות אם יש בהם קרעים או חורים.
יש להחליף שסתומים פגומים לפני השאיבה.
יש לרחוץ את השסתומים כמתואר בסעיף הניקוי .אין להכניס מברשת
בקבוקים או משהו דומה לתוך השסתומים.
אנו ממליצים להחליף שסתומים פעם ב 8-עד  12שבועות אבל הדבר
עשוי להשתנות בהתאם לניקוי ולשימוש.
בדיקת חיבור
יש לבדוק שהמכשיר הורכב כיאות ושנקודות החיבור מוצמדות היטב.
מתאם צינורות לכניסת הצינורות
•
מתאם צינורות לצינורות
•
יש לבדוק אם מכסה המתאם מחובר לקונוס .מומלץ להסיר את מכסה
המתאם ולהצמיד אותו מחדש לקונוס.

אם עדיין יש שאלות או בעיות ,ניתן לפנות לצוות  ParentCareהמורשה לשירות לקוחות של
 Amedaבטלפון .1.866.992.6332
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מתאם זרם חילופין
משאבת  Mya Joyשל  Amedaממוטבת לשימוש עם מתאם זרם
החילופין .יש לוודא שמתאם זרם החילופין הוכנס במלואו לצד של בסיס
המשאבה .יש לוודא שבבסיס המשאבה אין סוללות .יש לסובב את
חוגת היניקה כלפי הערך הגבוה כדי להפעיל את המשאבה .יש לנסות
לחבר את המשאבה לשקע חשמל אחר.
סוללות AA
יש לוודא שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה ,כפי שנראה בתוך תא
הסוללות שבבסיס משאבת החלב .השתמשו בסוללות איכותיות
חדשות (כגון אנרג'ייזר ,דורסל) .אין להשתמש בסוללות כשמתאם זרם
החילופין מחובר לצד של בסיס המשאבה .אם הבעיה אינה נפתרת,
אפשר לבדוק אם הסוללות פועלות במכשיר אחר המופעל בסוללות.

ההודעה  Loמופיעה במסך
הLCD-

ההתראה

במסך הLCD-

 ERRמופיעה

כאשר סוללות ה AA-חלשות ,תוצג ההתראה  Loבמסך ה.LCD-
במצב זה ,אפשר להחליף את כל הסוללות או להשתמש במתאם זרם
החילופין.
• יש לוודא שמתאם הזרם הוא בעל דירוג החשמל המתאים (מתאם
זרם שאושר על ידי .)Ameda
• יש להחליף את מתאם הזרם.
• ניתן לפנות ל Ameda-בטלפון 1.866.992.6332

הצהרת FCC
מכשיר זה תואם לחלק  15של כללי ה .FCC-ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים )1( :התקן זה לא יגרום
להפרעה מזיקה ,ו )2(-מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת ,לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא
רצויה.
זהירות :שינויים או התאמות שלא אושרו באופן מפורש על ידי  Amedaעלולים לבטל את הרשות שניתנה
למשתמש להפעיל מכשיר זה.
הערה:
ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות החלות על מכשיר דיגיטלי בסיווג  ,Class Bבהתאם לחלק  15של כללי
ה .FCC-הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית .ציוד זה מפיק אנרגיה
של תדר רדיו ,משתמש בה ועשוי להקרין אותה ,וכאשר לא מתקינים אותו או משתמשים בו על-פי ההוראות
הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו .עם זאת ,אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה במתקן
מסוים .אם ציוד זה מפריע לקליטת רדיו או טלוויזיה ,דבר שניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה שלו ,מומלץ
למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי נקיטת אחד מהאמצעים הבאים:
 כיוון או מיקום מחדש של האנטנה הקולטת. הגדלת המרחק בין הציוד למקלט. חיבור הציוד לשקע במעגל אחר מהמעגל שאליו מחובר המקלט. -יצירת קשר עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.
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 .11אחריות
תעודת האחריות של  AMEDAאינה ניתנת להעברה מאדם לאדם .האחריות על משאבת החלב
החשמלית  MYA JOYשל “( AMEDAהמוצר”) ניתנת אך ורק למשתמש המקורי  -בין אם מוסד
או יחיד (“המשתמש הראשון”).
 THE AMEDA COMAPANY INC.נותנת אחריות למשתמש היחיד לגבי פגמים בחומר או
בעבודה לתקופה של שנתיים על מנגנון המשאבה ולתקופה של  09יום על רכיבים אחרים של
המשאבה למעט שסתומי משאבת החלב החל מהתאריך שבו רכש המשתמש היחיד מוצר זה.
ההתחייבות היחידה של  Amedaעל פי אחריות מוגבלת זו תהיה לתקן או להחליף ,לפי בחירתה של
 ,Amedaכל מוצר ש Ameda-תקבע שהוא פגום ושהוא מכוסה במסגרת אחריות מוגבלת מפורשת
זו .החלפה או תיקון על-פי אחריות מוגבלת זו הוא הסעד היחיד והבלעדי של המשתמש הראשון.
לקבלת שירות במסגרת האחריות חובה להציג הוכחת רכישה בצורת חשבונית או קבלה
המעידה על כך שהמוצר נמצא בתוך תקופת האחריות .אחריות מוגבלת זו ניתנת על ידי Ameda
למשתמש הראשון בלבד והיא אינה ניתנת להעברה .לשירות במסגרת האחריות יש לפנות
ל Ameda-בטלפון .1.866.992.6332
למעט במידה שהדבר אסור בדין החל ,כל אחריות משתמעת לסחירות או להתאמה למטרה
מסוימת של מוצר זה מוסרת בזאת AMEDA .לא תהיה אחראית לכל נזק אגבי ,תוצאתי ,מיוחד
או עונשי מכל סוג שהוא של הפרת האחריות המוגבלת המפורשת על המוצר או על כל אחריות
המשתמעת מכוח החוק .מלבד האחריות המוגבלת המפורשת המובאת לעיל ,אין כל אחריות אחרת
המלווה מוצר זה והאחריות לכל מצג בעל-פה ,בכתב או אחר מכל סוג שהוא מוסרת בזאת.
אי-תחולה של אחריות
בנוסף לכל מגבלה אחרת של האחריות שנדונה לעיל ,האחריות תפקע ולא תהיה תקפה עם
התרחשות אחד מהדברים האלה:
( )iגורם הנזק למוצר נובע מטיפול לא נאות או משימוש לא נאות.
( )iiפתיחה של מנוע המשאבה ,שינויים ,תיקון עצמי או שימוש שלא לפי ההוראות במדריך זה
מבטלים את האחריות.
( )iiiהמוצר אינו מתוחזק כיאות על ידי המשתמש היחיד על-סמך קביעה של .Ameda
( )iiiiלפי קביעת  Amedaנעשה שימוש באביזרים או חלפים שאינם מאושרים על ידי Ameda
עם המוצר.
היה ויתרחש אחד מהדברים האמורים לעיל Ameda ,לא תהיה אחראית לנזק למוצר ,לחלקיו או
לפציעות הנובעות ממנו ,במישרין או בעקיפין .תנאי האחריות המובאים לעיל מחליפים כל אחריות
קודמת ביחס למוצר שנרכש ,בין אם בכתב או בכל דרך אחרת.
מחוץ לארצות הברית :יש לפנות למפיץ המקומי או למקום שבו נרכש המוצר .לרשימת המפיצים
במדינת מגוריך ,מומלץ לבקר בכתובת .www.ameda.com
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 .12נתונים טכניים
 12.1מפרט
תיאור המוצר

משאבת חלב חשמלית

דגם

 Mya Joyשל Ameda

יניקה

מצב ( Stimulationגירוי) -40~-170mmHg :בקירוב
מצב ( Expressionשאיבה) -50~-250mmHg :בקירוב

רמות שאיבה

מצב ( Stimulationגירוי) 6 :רמות
מצב ( Expressionשאיבה) 12 :רמות

מחזורים בדקה

מצב ( Stimulationגירוי)80~120 C.P.M. :
מצב ( Expressionשאיבה)20~65 C.P.M. :

גדלים של מגני שד

 25מ"מ
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מתאם זרם חילופין רפואי  -פלט ,6.0 VDC/1A 1000mA
קלט 100-240VAC 50/60HZ
ארבע סוללות ,AA  1.5וולט אלקליין (לא כלולות)

חיי סוללה

 1.5שעות בקירוב ,סוגי סוללה שונים עשויים להשפיע על חיי
הסוללה

פונקציות נוספות

כיבוי אוטומטי לאחר  45דקות

משקל יחידה

 232.6גר' ( 8.2אונקיות) בקירוב  -לא כולל סוללה
 328.4גר' ( 11.6אונקיות) בקירוב  -כולל סוללות

ממדי יחידה

 110 x 93 x  55מ"מ (אורך  xרוחב  xגובה)

סביבת הפעלה

)41oF~104oF( 5
טמפרטורה oC ~ 40oC :
לחות15~93%RH :
לחץ70kPa~106kPa :

הובלת סביבת אחסון

טמפרטורה-20oC~55oC : ()-4oF~131oF
לחות≤93%RH :

חיי שירות צפויים

בתכנון ובפיתוח של המכשיר שברשותך הושקעה מרב תשומת הלב
האפשרית ,ויש לו חיי שירות צפויים של  400שעות.

דירוג הגנה מפני
חדירה

IP22

סיווג

ציוד באספקת חשמל פנימיתType BF ,

רמת הגנה

קבוצה /IIעם בידוד כפול
המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
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 12.2תאימות אלקטרומגנטית
מכשיר חשמלי זה תואם לתקנים הבאים:
 IEC 60601-1-11ציוד חשמלי רפואי -חלקים 1 :11-דרישות כלליות לבטיחות בסיסית
וביצועים חיוניים  -תקן נלווה :דרישות לציוד חשמלי רפואי ולמערכות חשמליות רפואיות
המשמשים בסביבת טיפול ביתי ותואמים לדרישות המפורטות בתקן הבטיחות IEC
,60601-1-2(EMC) ( AAMI/ANSI ES60601-1בטיחות) .בנוסף ,היצרן הוא בעל אישור ISO
.13485
טבלה 1
הדרכה והצהרת היצרן  -פליטות אלקטרומגנטיות
המכשיר מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן.
על הלקוח או המשתמש במכשיר להבטיח שהשימוש בו נעשה בסביבה כזו.
בדיקת פליטות

תאימות

סביבה אלקטרומגנטית  -הנחיה

פליטת קרינה
CISPR 11

קבוצה  ,1סיווג B

המכשיר עושה שימוש באנרגיית
 RFאך ורק לפעולה הפנימית
שלו .לכן ,הפליטות שלו נמוכות
מאוד ולא סביר שהן יגרמו
להפרעות לציוד אלקטרוני סמוך.

פליטת הולכה
CISPR 11

קבוצה  ,1סיווג B

פליטות הרמוניות IEC 61000-
3-2

Class A

מכשיר זה מתאים לשימוש בכל
סוגי המבנים ,כולל מבנים ביתיים
וכאלה המחוברים ישירות לרשת
אספקת חשמל ציבורית במתח
נמוך המספקת חשמל לבניינים
המשמשים למגורים.

תנודות מתח/פליטות הבהוב
IEC 61000-3-3

תואם
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טבלה 2
הדרכה והצהרת היצרן  -חסינות מפני אלקטרומגנטיות
(לסביבת טיפול ביתי)
המכשיר מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן .על הלקוח או המשתמש במכשיר
להבטיח שהשימוש בו נעשה בסביבה כזו
רמת בדיקה IEC
60601

רמת תאימות

סביבה אלקטרומגנטית
 -הדרכה

פריקה אלקטרוסטטית

± 8 kV

± 8 kV

הרצפות צריכות להיות מעץ,

( )ESDIEC 61000-4-2

מגע

מגע

בטון או אריחי קרמיקה.

 ,±2 kV,±4 kV

 ,±2 kV,±4 kV

אם הרצפה מכוסה בחומר

,±8 kV

,±8 kV

סינתטי ,הלחות היחסית

 ±15 kVאוויר

 ±15 kVאוויר

חייבת להיות  30%לפחות.

בדיקת חסינות

זרם חשמלי רגעי/פרץ

, ± 2 kV

, ± 2 kV

איכות החשמל של רשת

מהיר IEC 61000-4-4

 ,100kHzעבור קווי

 ,100kHzעבור קווי

החשמל צריכה להיות כזו

אספקת חשמל

אספקת חשמל

של סביבה מסחרית או
ביתית טיפוסית.

נחשול מתח

,±0.5 kV±1 kV

,±0.5 kV±1 kV

איכות החשמל של רשת

IEC 61000-4-5

(מצב דיפרנציאלי)

(מצב דיפרנציאלי)

החשמל צריכה להיות כזו
של סביבה מסחרית או
ביתית טיפוסית.

נפילות מתח ,הפסקות

;0 % UT

;0 % UT

איכות החשמל של רשת

קצרות ושינויי מתח בקווי

 0.5מחזור

 0.5מחזור

החשמל צריכה להיות כזו

המבוא של אספקת החשמל

ב,90° ,45° ,0°-

ב,90° ,45° ,0°-

של סביבה מסחרית או

IEC 61000-4-11

225 ,180° ,135°

225° ,180° ,135°

ביתית טיפוסית.

 270° ,ו315°-

 270° ,ו315°-

;0 % UT  1מחזור וכן

;0 % UT  1מחזור וכן

תדר חשמל ()50/60 Hz

;70 % UT

;70 % UT

 25/30מחזורים מופע

 25/30מחזורים מופע

יחיד :ב0°-

יחיד :ב0°-

;0 % UT

;0 % UT

 250/300מחזורים

 250/300מחזורים

;30 A/m  50Hzאו 60Hz

;30 A/m  50Hzאו 60Hz

השדות המגנטיים של תדר

שדה מגנטי

החשמל צריכים להיות

IEC 61000-4-8

ברמות אופייניות למיקום
טיפוסי של סביבה מסחרית
או ביתית טיפוסית.
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טבלה 3
הדרכה והצהרת היצרן  -חסינות מפני אלקטרומגנטיות
(לסביבת טיפול ביתי)
המכשיר מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן .על הלקוח או המשתמש במכשיר להבטיח שהשימוש
בו נעשה בסביבה כזו
בדיקת חסינות

רמת בדיקה IEC

רמת תאימות

60601
 RFהולכה IEC
61000-4-6

 RFקרינה IEC
61000-
4-3

סביבה אלקטרומגנטית
 -הדרכה

 3Vעבור  0.15עד
;80MHz  6Vבתדרי
רדיו  ISMוחובבים
בין  0.15ל80MHz-

 3Vעבור 0.15
עד ;80MHz 6V
בתדרי רדיו ISM
וחובבים
בין 0.15
ל80MHz-

,385MHz 27V
/m

,385MHz 27V
/m

,450MHz 28V
/m

,450MHz 28V
/m

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

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

עוצמות השדות של משדרי  RFקבועים ,כפי
שנקבע בסקר אלקטרומגנטי של האתר ,חייבות
להיות נמוכות מרמת התאימות בכל טווח תדרים.

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

הפרעה עלולה להתרחש בקרבת ציוד המסומן
בסמל הבא:

,810MHz
,870MHZ
930MHz
28V/m
,1,720MHz
,1,845MHZ
1,970MHz
28V/m
,2,450MHz 28V
/m
,240MHz
,5,500MHZ
5,785MHz
9V/m

אין להשתמש בציוד תקשורת נישא ונייד בקרבת
כל חלק של המכשיר ,לרבות הכבלים ,מעבר
למרחק ההפרדה המומלץ המחושב באמצעות
המשוואה המתאימה לתדר המשדר.
מרחק הפרדה מומלץ
 80 MHzעד 800 MHz
 800 MHzעד 2.7 Ghz
כאשר  Pהוא דירוג ההספק המרבי של המשדר
בוואט ( )Wלפי נתוני יצרן המשדר ,ו d-הוא מרחק
ההפרדה המומלץ במטרים (.)m

,20MHz 1,845
,HZ 1,970MHz
28V/m
,2,450MHz
28V/m
,40MHz
,5,500MHZ
5,785MHz
9V/m
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טבלה 4
מרחקי הפרדה מומלצים בין ציוד תקשורת  RFנישא ונייד
לבין המכשיר (לסביבת טיפול ביתי)
המכשיר מיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית שבה יש בקרה על הפרעות תדר רדיו מוקרנות .הלקוח או המשתמש
במכשיר יכולים לסייע במניעת הפרעה אלקטרומגנטית אם ישמרו על מרחק מינימלי בין ציוד  RFנישא ונייד (המשדרים)
לבין המכשיר כפי שמומלץ להלן ,בהתאם להספק המוצא המרבי של ציוד התקשורת.
הספק השידור המרבי
הנקוב של המשדר
W

מרחק ההפרדה לפי תדר המשדר (מ')
 80 MHzעד 800 MHz

 800 MHzעד 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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עבור משדרים שהספק היציאה המרבי הנקוב שלהם לא מצוין לעיל ,ניתן לאמוד את מרחק ההפרדה המומלץ  dבמטרים
( )mבאמצעות המשוואה המתייחסת לתדר המשדר ,כאשר  Pהוא הספק המוצא הנקוב המרבי של המשדר בוואט ()W
לפי יצרן המשדר.
הערה  :1בתדרים  80 MHzו ,800 MHz-מרחק ההפרדה עבור תחום התדרים הגבוה יותר הוא הקובע.
הערה  :2ייתכן שהנחיות אלה לא יחולו בכל המצבים .התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מבליעה והחזרה ממבנים,
חפצים ואנשים.

 12.3השלכת המוצר
מוצר זה מכיל ציוד חשמלי ואלקטרוני.
	.1הרכיבים הפנימיים של מוצר זה עלולים להכיר חומרים מסוכנים .יש לסלק מוצר זה
בהתאם לשיטות ותקנות סילוק מקומיות או אזוריות.
.2אין לסלק כפסולת עירונית לא ממוינת.
.3למידע נוסף לגבי הביצועים הסביבתיים של מוצר זה בקרו באתר האינטרנט שלנו
בכתובת .www.ameda.com
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 .13תנאי הפעלה ואחסון
106

90

104ºF
40ºC

%
70

kPa

15

41ºF
5ºC

תנאי הפעלה

תנאי הובלה/אחסון

 .14שימוש בנסיעות או במדינות אחרות

!

אזהרה :יש להשתמש אך ורק במתאם זרם החילופין המומלץ למשאבת החלב Mya
 Joyשל  .Amedaמתאמי זרם חילופין עם תצורות תקע המתאימות לאוסטרליה ,לבריטניה או
לאירופה או למדינות אחרות אינם מיועדים לשימוש באמריקה הצפונית.
אם את נוסעת אל מחוץ למדינה שבה קיבלת את משאבת החלב  Mya Joyשל  ,Amedaיהיה
עלייך להשתמש בסוללות או במתאם זרם חילופין ל Mya Joy-של  Amedaהיעודי לאזור שאליו
את נוסעת ,כדי שתוכלי להשתמש במשאבת החלב במהלך הנסיעה.

!

אזהרה :את עלולה לגרום לפגיעה חמורה לעצמך או לגרום נזק למשאבת החלב.
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 .15אביזרים וחלפים של AMEDA
חלק מהמשאבות עשויות לכלול גם כמה מהאביזרים הבאים:

את האביזרים או חלקי החילוף הנוספים הללו ניתן להזמין גם באינטרנט ,אצל המשווק המקומי של  Amedaאו
אצל ספק שירותי בריאות שבמסגרת הביטוח מוכר מוצרים של  .Amedaלקבלת מידע נוסף ,מומלץ לבקר בכתובת
.www.ameda.com

תיק נשיאה

תיק Cool'N
 Carryלאחסון
חלב

גוף קירור

מתאם זרם
חילופין

תיק נשיאה
קטן

תיקי
Store'N
Pour

בקבוקי
אחסון חלב
אם

30.5 mm

משאבת חלב
מופעלת ביד
אחת

מעמדי
בקבוקים

36.0 mm
28.5 mm

32.5 mm

ברוחב
 21.0מ"מ
מעורר עטרת הפטמה  25.0מ"מ
קונוס
של  Flexishield™ברוחב

שסתום
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דיאפרגמה

צינורות

ברוחב
 28.5מ"מ
קונוסים

עם פתח כניסה
ברוחב 28.5
מ"מ 30.5/מ"מ
קונוס

מתםאם צינ�ו
רות

מכהסה ה�מ
תאם

ברוחב
 32.5/36.0מ"מ
קונוס

טבעת סגירה

דיסקית
סגירה

