Mya Joy
Bomba de extração de leite

PT Instruções de utilização

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

Parabéns por se juntar à família Ameda!
Estamos entusiasmados em ajudá-la a atingir os seus objetivos de amamentação,
ao longo da sua viagem de amamentação do seu bebé. Com a nossa bomba de
extração de leite Ameda e com o sistema de recolha de leite HygieniKit® poderá
extrair e recolher o leite materno de forma segura e eficiente.
O Ameda HygieniKit é um sistema fechado que contém um diafragma que mantém
o ar da bomba e da tubagem separado das peças da bomba que estão expostas ao
leite materno, para que a tubagem se mantenha seca. O diafragma ajuda a evitar
que o leite retroceda para a tubagem.
Para mais informações sobre amamentação, extração de leite ou sobre os
produtos Ameda, aceda a www.ameda.com. Para mais informações ou
comentários sobre

o produto em outros países, aceda a www.ameda.com para obter uma lista de
distribuidores fora dos Estados Unidos.
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1. AVISOS E PRECAUÇÕES
SALVAGUARDAS IMPORTANTES

Ao utilizar produtos elétricos, especialmente na presença de crianças, devem ser
sempre seguidas as seguintes precauções básicas de segurança.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR
ESTE PRODUTO
PERIGO: Para reduzir o risco de eletrocussão:
• Desligue sempre o produto elétrico imediatamente após a utilização.
• NÃO utilize o produto enquanto estiver a tomar banho de imersão, de
chuveiro ou a nadar.

•

NÃO coloque nem guarde o produto em locais onde possa cair ou ser

•
•

NÃO coloque nem deixe cair o produto dentro de água ou de outro líquido.
NÃO toque num produto elétrico que tenha caído na água. Desligue

empurrado para dentro de uma banheira, chuveiro, lavatório ou piscina.

imediatamente o produto da tomada elétrica.

O símbolo de AVISO identifica instruções de segurança importantes que,
se não forem seguidas, podem provocar ferimentos ou danos na bomba de
extração de leite. Os símbolos de aviso, quando utilizados com as seguintes
palavras, significam o seguinte:

!
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!

AVISO Pode provocar ferimentos graves ou fatais.

!
!

ATENÇÃO Pode provocar ferimentos ligeiros.
IMPORTANTE Pode provocar danos no material.

AVISO: Para evitar incêndios, eletrocussão,
ferimentos ou queimaduras graves:

•

NUNCA deixe o produto sem supervisão quando estiver ligado a uma

•

É necessária uma supervisão atenta quando o produto for usado junto de
crianças ou pessoas com incapacidades.

•

Utilize o produto APENAS para a finalidade prevista, tal como descrito
neste manual.

•
•

NÃO utilize peças que não são recomendadas pelo fabricante.

tomada elétrica.

Antes da utilização, inspecione sempre o adaptador de corrente quanto
à existência de danos ou fios expostos. Se forem detetados danos e/ou fios
expostos, não utilize o adaptador de corrente e contacte o serviço de apoio
ao cliente ParentCare da Ameda através do número 1.866.992.6332.

•

NUNCA utilize o produto elétrico: se tiver um cabo ou ficha com danos;

•
•

Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.

•
•

NUNCA utilize se estiver a dormir ou se sentir sonolência.
NUNCA insira nem deixe cair qualquer objeto para dentro de qualquer

se não estiver a funcionar corretamente; se tiver sofrido uma queda,
danos ou se ficar molhado.

NÃO coloque as pilhas na posição errada, não carregue, não coloque

numa fogueira nem misture com outros tipos de pilhas. Pode provocar uma
explosão ou fuga que resultem em ferimentos. Substitua todas as pilhas ao
mesmo tempo.

abertura ou para dentro da tubagem.

Condições ambientais que afetam a utilização
•
•

NÃO utilize no exterior com o cabo elétrico.
NÃO utilize em locais onde sejam utilizados produtos com aerossóis ou oxigénio.

!

AVISO: Para evitar riscos para a saúde e reduzir 			
o risco de ferimentos:

Este produto é um artigo de cuidados pessoais e deve ser utilizado por uma única
pessoa. Este produto não deve ser partilhado entre utilizadores nem revendido ou
passado de um utilizador para outro. O bombeamento não previne a propagação
de substâncias ou infeções que podem ser transmitidas ao bebé através do
leite materno.

Nota: Não utilize o produto se estiver danificado. Utilize o produto
apenas para a utilização prevista, tal como descrito neste manual.
•
•
•
•
•
•

•
•

NÃO utilize a bomba enquanto estiver a conduzir.

O bombeamento pode induzir o trabalho de parto; NÃO utilize se estiver
grávida, exceto se tal for aprovado por um especialista em amamentação
ou um profissional de cuidados de saúde.
Antes da primeira utilização e após cada utilização, limpe todas as peças
(flange, diafragma, válvula e frasco) que entram em contacto com o seu
peito e o leite materno.
NÃO utilize acessórios diferentes dos recomendados pelo fabricante.
NÃO efetue alterações mecânicas ou elétricas na base da bomba de extração
de leite.
Inspecione todos os componentes relevantes da bomba antes de cada
utilização. Verifique as peças quanto à existência de fissuras, lascas, rasgões
ou desgaste. NÃO utilize, contacte imediatamente o serviço de apoio ao
cliente ParentCare da Ameda, através do número 1.866.992.6332.
NÃO continue o bombeamento durante mais de 2 sessões de bombeamento
consecutivas, se não forem obtidos resultados.
NÃO aqueça nem descongele o leite materno num micro-ondas ou em água
a ferver. O micro-ondas pode aquecer os líquidos de forma irregular.
Tanto o micro-ondas como a água a ferver podem provocar queimaduras.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO: Mantenha a tubagem e os cabos fora do
alcance das crianças.

PERIGO DE ASFIXIA: Peças pequenas, NÃO adequado para crianças com
idade inferior a 3 anos.
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!
•

Se as pilhas estiverem colocadas na base da bomba, retire-as antes de utilizar
o adaptador de corrente.
NÃO enrole o cabo no corpo do adaptador.
Utilize APENAS o adaptador de corrente CA recomendado para a bomba de
extração de leite Ameda Mya Joy.
NÃO encurte a tubagem nem modifique o kit da bomba de extração de leite.
Certifique-se de que a tensão do adaptador de corrente é compatível com a fonte
de alimentação.
Ligue o adaptador de corrente CA à base da bomba antes de ligar na tomada.
Retire o adaptador de corrente CA da fonte de alimentação e retire as pilhas antes
de limpar a superfície exterior da base da bomba com um pano húmido.
Mantenha a bomba de extração de leite afastada de poeiras, cotão e luz solar
direta, para evitar danos e redução da velocidade e sucção.
NÃO tente remover a flange mamária do seu peito durante o processo de
bombeamento. Desligue a bomba de extração de leite e, com o dedo, quebre a
“vedação” entre o peito e a flange mamária e, em seguida, retire a flange mamária
do peito.
COLOQUE SEMPRE a bomba numa superfície plana horizontal quando utilizar o
produto.
NÃO troque as pilhas nem abra a tampa das pilhas quando a bomba estiver ligada.
Retire as pilhas antes de guardar o produto durante um período de tempo longo.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

!
•
•
•
•
•
•

ATENÇÃO: Pode provocar ferimentos ligeiros:

IMPORTANTE: Pode provocar danos no material.
NUNCA coloque o produto elétrico dentro de água ou num esterilizador,
pois pode provocar danos permanentes na bomba de extração de leite.
NÃO utilize produtos de limpeza/detergentes antibacterianos ou abrasivos para
limpar a bomba de extração de leite ou as respetivas peças.
Quando os frascos de plástico e as peças de plástico do kit da bomba de extração
de leite são congelados, podem ficar mais frágeis e podem partir-se em caso de queda.
NÃO encha excessivamente os frascos. Substitua os frascos antes de transbordarem.
Os frascos e as peças do kit da bomba de extração de leite podem sofrer danos se
não forem devidamente manuseados: por ex., se caírem, se forem excessivamente
apertados ou se forem derrubados.
Verifique sempre os frascos e as peças do kit da bomba de extração de leite antes
de iniciar o bombeamento. Elimine o leite materno se os frascos ou as peças do kit
da bomba de extração de leite estiverem danificados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
2. UTILIZAÇÃO PREVISTA
A bomba de extração de leite Ameda Mya Joy destina-se a extrair e recolher
o leite materno do peito de uma lactante para alimentar o bebé com esse
mesmo leite.
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3. CONTRAINDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não existem contraindicações conhecidas no que respeita à utilização deste produto.

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ameda Mya Joy e sistema de
recolha de leite HygieniKit

Conteúdo
1. Bomba Ameda Joy
2. Adaptador de corrente
3. Adaptador da tubagem
4. Tubagem
5. Tampa do adaptador
Sistema de recolha de leite
Ameda HygieniKit

6. Diafragma
7. Flange Mamária (25 mm)
8. Válvula de silicone
9. Frasco
10. Tampa em anel de bloqueio do frasco
11. Disco de bloqueio do frasco

As peças da bomba podem variar
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5. INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO
5.1 Antes da primeira utilização: Limpeza do HygieniKit
Antes da primeira utilização, exceto se de outra forma indicado
pelo seu prestador de cuidados de saúde, prepare o produto
para utilização da seguinte forma:
1.

RETIRE a tampa do adaptador da flange.

2.

COLOQUE DE LADO a tampa do adaptador, a tubagem
e o adaptador da tubagem — não é necessário separá-los.
NÃO é necessário lavar estas 3 peças antes da primeira
utilização ou após cada utilização — o leite não entra em
contacto direto com estas peças.

NÃO lave a tampa do
adaptador, a tubagem
nem o adaptador
da tubagem.

Desmonte as peças restantes, o diafragma, a flange, a válvula e os frascos de
armazenamento de leite, incluindo o anel de bloqueio e o disco de bloqueio,
uma vez que estas peças podem entrar em contacto com o leite materno
durante o bombeamento.
LAVE SEMPRE bem as mãos com água e sabão.

DESINFETE com água a ferver
IMPORTANTE: Coloque de lado a tubagem, a tampa do adaptador
e o adaptador da tubagem. Estas peças NÃO devem ser lavadas.
NÃO permita que as peças em água a ferver entrem em contacto com
o fundo da panela. Pode provocar danos nas peças.

!

AVISO: NÃO deixe as peças em água a ferver sem supervisão. Retire as
peças cuidadosamente da água a ferver para evitar queimaduras. A água
a ferver e o respetivo vapor podem provocar queimaduras graves na pele,
pelo que deve ter cuidado ao ferver as peças na água e ao retirar as peças da água
a ferver.

!

DESINFETE no micro-ondas: Siga as instruções do fabricante do saco
de vapor.

!

IMPORTANTE: Coloque de lado a tubagem, a tampa do adaptador
e o adaptador da tubagem. Estas peças NÃO devem ser lavadas.

• Previamente, limpe devidamente as peças da bomba, senão os resíduos de leite
irão “cozer” dentro das peças e proporcionar um meio de crescimento bacteriano.
• Verifique as peças do kit da bomba quanto à existência de fissuras, lascas,
rasgões ou deformações antes e depois do processo de desinfeção.

!

AVISO: Tenha cuidado. O maior risco com os sacos de vapor
é a queimadura, pelo que as mães e os técnicos de saúde devem
ter muito cuidado ao retirar o saco do micro-ondas.
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5.2 Montagem do sistema de recolha de leite HygieniKit
Quando as peças da bomba estiverem secas, lave as mãos e monte o sistema
de recolha de leite HygieniKit (kit da bomba).

1

Tampa do adaptador
Diafragma

Flange mamária
Tubagem
Adaptador
da tubagem

2

SEGURE pela borda ou pelos

lados mais espessos da válvula.

Válvula

Frasco

3

EMPURRE a válvula até ao
fundo da flange.
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4

COLOQUE e APERTE

o frasco ou coloque o saco
de armazenamento de leite.

6

FIXE a(s) tampa(s) do adaptador
pressionando-a(s) no topo da(s)
flange(s) até ouvir um estalido.

8a

HYGIENIKIT MONTADO

para bombeamento individual.

5

INSIRA o diafragma no topo
da flange.
É importante que o interior do
diafragma esteja totalmente
SECO para evitar a formação
de humidade na tubagem.

7

A tubagem deve continuar
LIGADA à(s) tampa(s) do
adaptador e ao adaptador
da tubagem.
Caso as tenha separado, volte
a fixar a tubagem à(s) tampa(s)
do adaptador e a tubagem ao
adaptador da tubagem.

8b

HYGIENIKIT MONTADO
para bombeamento duplo.
As peças da bomba podem variar.
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6. INSPEÇÃO ANTES DO BOMBEAMENTO

!

IMPORTANTE: Antes de utilizar a Ameda Mya Joy e o sistema

HygieniKit, verifique as peças quanto à existência de fissuras, lascas, rasgões ou
desgaste. Podem afetar o funcionamento do kit. Se for necessário substituir peças
devido a defeitos, contacte o seu distribuidor local ou o local onde adquiriu
a bomba. Não utilize peças danificadas. Para consultar a lista de distribuidores
no seu país, aceda a www.ameda.com.

7. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
7.1 Ligação à fonte de alimentação
Escolher e verificar a sua fonte elétrica
ADAPTADOR DE CORRENTE CA
						

!

AVISO: Utilize APENAS
o adaptador de corrente CA

recomendado para a Ameda Mya Joy.
Os adaptadores de corrente CA com
configurações de ficha para a Austrália,
Reino Unido, Europa ou outros destinos
				

internacionais não podem ser utilizados

				

nos EUA ou no Canadá.

!

AVISO: Inspecione sempre o adaptador de corrente CA quanto
à existência de danos, tais como cabos torcidos ou dobrados, ou fios

descarnados ou expostos. Se estiver danificado, interrompa imediatamente
a utilização e ligue para o serviço de apoio ao cliente, através do número
1.866.992.6332.

1. Se as pilhas estiverem colocadas na base da bomba, RETIRE-AS antes de
utilizar uma ficha adaptadora de corrente CA.

2.

INSIRA a extremidade pequena do adaptador de corrente CA no lado
esquerdo da base da bomba, conforme indicado.

3.

LIGUE a outra extremidade à tomada CA.
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DICA: UTILIZE pilhas novas de qualidade superior (como Energizer, Duracell)
e insira-as corretamente, conforme indicado.

PILHAS

!

AVISO: NÃO coloque as pilhas na

posição errada, não as carregue, não as coloque
numa fogueira nem as misture com outros tipos
de pilhas. Pode provocar uma explosão ou fuga
que resultem em ferimentos. Substitua todas
as pilhas ao mesmo tempo.

1.

ABRA o compartimento das pilhas na parte inferior da base da bomba.

2.

INSIRA quatro pilhas AA novas, conforme indicado.

3.

FECHE o compartimento das pilhas.

Notificação de pilhas fracas
Quando as pilhas estão fracas, o visor LCD apresenta a notificação “Lo”.
Em seguida, pode substituir todas as pilhas ou utilizar o adaptador de corrente CA.

7.2 Controlo dos botões

A. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR
B. BOTÃO DE SELEÇÃO DO MODO
Alterne entre o Modo de Estimulação
e o Modo de Extração

C. -/+ NÍVEL DE VÁCUO

Aumenta ou diminui a intensidade
da sucção durante o bombeamento
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A
B

C

7.3 Ícones e modos no LCD

A
B

C

D

A. TEMPORIZADOR

Monitoriza o tempo de bombeamento. Desliga-se automaticamente após 45 minutos.

B. MODO DE ESTIMULAÇÃO

Simula o padrão de sucção rápida do bebé, com velocidade rápida e sucção reduzida
para que o leite comece a fluir. Este ícone irá desaparecer quando estiver em
Modo de Extração.
NOTA: Após dois minutos, a bomba irá mudar automaticamente para o Modo de
Extração, salvo se fizer esse ajuste manualmente antes disso.

C. NÍVEL DE INTENSIDADE DA SUCÇÃO

Nível de intensidade da sucção durante o bombeamento. A Ameda Mya Joy
dispõe de 2 modos de sucção ajustáveis:
- Modo de Estimulação: 1 a 6 níveis
- Modo de Extração: 1 a 12 níveis
Ajuste o nível de sucção, pressionando o botão
aumentar o nível.

ou

para diminuir ou

D. MODO DE EXTRAÇÃO

Simula o padrão de sucção lenta e constante do bebé, com velocidade lenta
e sucção elevada para extrair mais leite, de forma suave e eficiente. Este ícone
irá desaparecer quando estiver em Modo de Estimulação.

13

7.4 Para começar o bombeamento
PASSO 1: LIGUE O ADAPTADOR DE CORRENTE
Insira o adaptador de corrente do lado
ESQUERDO da base da bomba.

1

PASSO 2: INSIRA A TUBAGEM
Insira a tubagem no adaptador, no lado DIREITO
da base da bomba e, em seguida, rode ligeiramente
para a direita enquanto empurra firmemente.
A. Para BOMBEAMENTO DUPLO:
Ambos os tubos devem estar
ligados ao adaptador da tubagem.

2

A. Para BOMBEAMENTO
INDIVIDUAL: Retire um tubo
do adaptador da tubagem e feche
um lado.
PASSO 3: COLOQUE A FLANGE NO PEITO
Centre a flange no peito para criar uma “vedação”.

3

Verifique a dimensão da flange mamária: se o
bombeamento causar desconforto, poderá ser
necessária uma flange mamária maior ou mais
pequena. Consulte a secção sobre como colocar
devidamente a flange.

 ASSO 4: LIGUE A BOMBA
P
Pressione o botão de alimentação no dispositivo.
Irá começar a funcionar em Modo de Estimulação.
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4

PASSO 5: AJUSTE O NÍVEL DE VÁCUO
Ajuste o nível de vácuo de estimulação entre
1 e 6, de acordo com o seu nível de conforto
preferido. Nunca defina um nível que seja
desconfortável.
DICA: Comece com a sucção num nível reduzido
e depois aumente gradualmente a definição
da sucção até atingir o s eu nível de conforto.
Poderá vir a descobrir que o nível de sucção com
o qual se sente confortável varia de dia para d
 ia,
ao longo do dia e até durante a mesma sessão
de extração.

NOTA: Após dois minutos, a bomba irá
mudar automaticamente para o Modo
de Extração, salvo se fizer esse ajuste
manualmente antes disso.

5

6

PASSO 6: MUDAR DE MODO
Assim que o leite começar a fluir, pressione
o botão de Modo para passar ao Modo
de Extração.

PASSO 7: AJUSTE O NÍVEL DE VÁCUO
Ajuste o nível de vácuo de extração entre
1 e 12, de acordo com o seu nível de conforto
preferido. Nunca defina um nível que seja
desconfortável.

7

DICA: Comece com a sucção num nível reduzido
e depois aumente gradualmente a definição
da sucção até atingir o s eu nível de conforto.
Poderá vir a descobrir que o nível de sucção com
o qual se sente confortável varia de dia para d
 ia,
ao longo do dia e até durante a mesma sessão
de extração.
PASSO 8: TERMINAR A SESSÃO DE
BOMBEAMENTO
Quando quiser parar a extração, primeiro pressione
o botão de alimentação e depois retire o kit de
recolha de leite do peito.

8

DICA: Quando a bomba estiver desligada,
INSIRA, se necessário, um dedo entre o peito
e a flange mamária para parar a sucção.
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7.5 Como colocar a flange
Verifique a dimensão da flange mamária: se o bombeamento causar desconforto,
poderá ser necessária uma flange mamária maior ou mais pequena.

BOA COLOCAÇÃO

Durante o bombeamento,
o seu mamilo move-se
livremente no túnel da flange
mamária. Existe espaço em
redor do mamilo. Não é puxada
demasiada aréola para o túnel
juntamente com o mamilo.

FLANGE DEMASIADO
PEQUENA

Durante o bombeamento,
a totalidade ou parte do seu
mamilo toca nas paredes do
túnel da flange mamária.

FLANGE DEMASIADO
GRANDE

Durante o bombeamento,
é puxada mais aréola para
a flange mamária juntamente
com o mamilo. A sua aréola
pode tocar nas paredes do
túnel da flange mamária.

7.6 Orientações de armazenamento de leite materno
NOTA: ao descongelar leite, identifique-o como sendo descongelado, quando este estiver completamente descongelado
(isto é, não contiver cristais de gelo). Baseie-se no tempo a partir da descongelação total para saber os tempos limite
aceitáveis de utilização, ao invés de utilizar o momento em que é retirado do congelador.

Leite materno
Acabado de extrair

Temperatura
ambiente
Menos de 6 horas

Tempo no
frigorífico
Menos de 5 dias

Tempo no
congelador
Ideal: 3 meses
Bom: menos de 6
meses
Aceitável: menos
de 12 meses em
ultracongelação
(-20o ou menos)
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Previamente congelado,
descongelado no frigorífico,
mas não aquecido

Menos de 4 horas

Menos de 24 horas

Não voltar a
congelar

Previamente congelado
e depois descongelado até
à temperatura ambiente

Para conclusão da
alimentação - até
uma hora à temp.
ambiente e depois
eliminar

Menos de 4 horas

Não voltar
a congelar

Iniciou a alimentação da criança

Para conclusão
da alimentação e
depois coloque no
frigorífico durante
menos de 4 horas

Menos de 4 horas

Não voltar
a congelar

Leite materno pasteurizado de
dadora descongelado

Menos de 4 horas

Menos de 48 horas

Não voltar
a congelar

Leite materno pasteurizado
de dadora ultracongelado

N/A

N/A

9 a 12 meses
a partir da data
de bombeamento

Fonte: 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. LIMPEZA DO HYGIENIKIT
Após cada utilização: Limpeza do HygieniKit
1.

RETIRE a tampa do adaptador da flange.

2.

COLOQUE DE LADO a tampa do adaptador,
a tubagem e o adaptador da tubagem —
não é necessário separá-los. NÃO é necessário lavar
estas 3 peças antes da primeira utilização ou após
cada utilização — o leite não entra em contacto
direto com estas peças.

Desmonte as peças restantes, o(s) diafragma(s), as
flanges, a válvula e os frascos de armazenamento de
leite, incluindo o anel de bloqueio e o disco de bloqueio,
uma vez que estas peças podem entrar em contacto com
o leite materno quando inicia o bombeamento.

NÃO lave a tampa do
adaptador, a tubagem
nem o adaptador
da tubagem.

LAVE SEMPRE bem as mãos com água e sabão.
LIMPEZA: Lave com água morna com sabão
Após cada utilização, exceto se de outra forma indicado pelo seu prestador
de cuidados de saúde, prepare o produto para utilização da seguinte forma:

!

IMPORTANTE: Coloque de lado a tubagem, a tampa do adaptador e o
adaptador da tubagem. Estas peças NÃO devem ser lavadas.

1

ENXAGUE todos
os resíduos de
leite das peças
da bomba com
água fria.

2

LAVE todas

as peças
manualmente exceto a tubagem,
a tampa do
adaptador e o
adaptador da
tubagem - com
água morna
com sabão.
Não introduza
nada na válvula
durante a limpeza.

3

ENXAGUE bem
com água morna
e limpa.

4

Deixe SECAR ao
ar todas as peças
numa superfície
limpa.
*A Ameda não recomenda a
introdução de nenhum objeto
nas válvulas e nos protetores
de refluxo para limpeza, mas se
desejar utilizar um escovilhão
ou sacos de vapor desinfetantes,
nesse caso é muito importante
verificar a existência de fissuras,
lascas, rasgões ou deformações
antes e depois da utilização.
As peças da bomba podem variar.
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!

IMPORTANTE: as flanges e os frascos de armazenamento de leite

também podem ser lavados no cesto superior de uma máquina de lavar loiça
doméstica convencional. NÃO utilize solventes nem abrasivos. Deixe secar ao ar
sobre uma superfície limpa. NÃO coloque as peças em esterilizadores a vapor para
biberões nem em sacos de esterilização para micro-ondas.
Limpeza da bomba: Antes de limpar a bomba de extração de leite e o adaptador
de corrente com um pano húmido e limpo, certifique-se de que está desligada
da alimentação.

9. MANUTENÇÃO
A base da bomba de extração de leite não requer assistência ou manutenção,
sendo apenas necessário trocar as pilhas, se aplicável.

9.1 Verificação da válvula da bomba de extração de leite
Verifique as válvulas quanto à existência de rasgões ou buracos.
Substitua todas as válvulas danificadas antes de iniciar o bombeamento.
Lave as válvulas de acordo com as instruções na secção de limpeza.
Não insira um escovilhão para biberões, ou algo semelhante,
nas válvulas. Recomendamos que as válvulas sejam substituídas
a cada 8-12 semanas, mas este período pode variar dependendo
da frequência da limpeza e da utilização.

9.2 Armazenamento e transporte
Desligue o HygieniKit e o adaptador de corrente da bomba antes de transportar
ou guardar o produto. Guarde o produto de acordo com as condições de
armazenamento descritas nestas instruções. Retire as pilhas antes de guardar
o produto durante um período de tempo longo. Transporte o produto com cuidado.
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10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
FLUXO LENTO DO
LEITE, SUCÇÃO
IRREGULAR OU
INEXISTENTE

VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA
Verifique as válvulas quanto à existência de rasgões ou
buracos. Substitua todas as válvulas danificadas antes de
iniciar o bombeamento.
Lave as válvulas de acordo com as instruções na secção de
limpeza. Não insira um escovilhão para biberões, ou algo
semelhante, nas válvulas.
Recomendamos que as válvulas sejam substituídas a cada
8-12 semanas, mas este período pode variar dependendo
da frequência da limpeza e da utilização.
VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO
Verifique se a montagem está correta e se os pontos de
ligação estão devidamente fixados.
•
Adaptador da tubagem para porta de tubagem
•
Adaptador da tubagem para tubagem
Verifique se a tampa do adaptador está colocada na flange
mamária. Poderá ser útil remover a tampa do adaptador
e voltar a colocá-la na flange mamária.
VERIFICAÇÃO DO DIAFRAGMA E DA FLANGE/FRASCO
Verifique os diafragmas quanto à existência de rasgões ou
buracos. Substitua todos os diafragmas danificados antes
de iniciar o bombeamento.
Verifique as flanges, a tampa do adaptador ou os frascos
quanto à existência de lascas, fissuras, ruturas ou outros
danos. Substitua todas as flanges/tampas do adaptador/
frascos danificados antes de iniciar o bombeamento.
VERIFICAÇÃO DA COLOCAÇÃO DA FLANGE MAMÁRIA
•
Boa colocação: O mamilo move-se livremente no túnel
da flange.
•
Demasiado pequena: O mamilo toca no túnel da flange.
•
Demasiado grande: A aréola é puxada para o túnel
da flange.

RUÍDO AUDÍVEL
E SIBILANTE OU
FUGA DE AR

VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA
Verifique as válvulas quanto à existência de rasgões ou
buracos. Substitua todas as válvulas danificadas antes de
iniciar o bombeamento.
Lave as válvulas de acordo com as instruções na secção de
limpeza. Não insira um escovilhão para biberões, ou algo
semelhante, nas válvulas.
Recomendamos que as válvulas sejam substituídas a cada
8-12 semanas, mas este período pode variar dependendo
da frequência da limpeza e da utilização.
VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO
Verifique se a montagem está correta e se os pontos de
ligação estão devidamente fixados.
•
Adaptador da tubagem para porta de tubagem
•
Adaptador da tubagem para tubagem
Verifique se a tampa do adaptador está colocada na flange
mamária. Poderá ser útil remover a tampa do adaptador
e voltar a colocá-la na flange mamária.

Se ainda tiver dúvidas ou problemas, contacte a equipa certificada de serviço
de apoio ao cliente ParentCare da Ameda, através do número 1.866.992.6332.
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FONTE DE
ALIMENTAÇÃO

ADAPTADOR DE CORRENTE CA
A Ameda Mya Joy é compatível com a utilização de um
adaptador de corrente CA. Certifique-se de que o adaptador
de corrente CA está totalmente ligado na parte lateral da
base da bomba. Certifique-se de que a base da bomba está
sem pilhas. Certifique-se de que roda o botão de sucção
para ligar a bomba. Experimente a bomba numa tomada
elétrica diferente.
PILHAS AA
Certifique-se de que as pilhas foram devidamente
colocadas, conforme indicado no interior do compartimento
das pilhas da base da bomba de extração de leite. Utilize
pilhas novas de qualidade superior (como Energizer,
Duracell). Não use pilhas com o adaptador de corrente CA
ligado ao lado da base da bomba. Se o problema persistir,
pode testar se as pilhas funcionam num outro aparelho
a pilhas.

Notificação “Lo” no visor
LCD

Quando as pilhas AA estão fracas, o visor LCD apresenta
a notificação “Lo”. Em seguida, pode substituir todas as
pilhas ou utilizar o adaptador de corrente CA.

Notificação “ERR” no
visor LCD

• Certifique-se que o adaptador de corrente tem a
classificação elétrica adequada (adaptador de corrente
Ameda aprovado).
• Substitua o adaptador de corrente.
• Contacte a Ameda através do número 1.866.992.6332

DECLARAÇÃO FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. O funcionamento
está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não poderá causar interferências
prejudiciais, e (2) este dispositivo deverá aceitar qualquer interferência recebida, incluindo
interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
Atenção: são expressamente reprovadas pela Ameda quaisquer alterações ou modificações
a este dispositivo e poderão invalidar a utilização deste dispositivo pelo utilizador.
Nota:
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um
dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites
são definidos para facultar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais
numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia
de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções,
poderá causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. Contudo, não
existem garantias de que não ocorram interferências numa instalação particular. Se este
equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que podem
ser determinadas ao ligar e desligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar
corrigir a interferência através de uma ou várias das medidas seguintes:
- Reorientar ou deslocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor
está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado, para obter assistência.
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11. GARANTIA
A GARANTIA AMEDA É INTRANSMISSÍVEL. A GARANTIA DA BOMBA
DE EXTRAÇÃO DE LEITE ELÉTRICA AMEDA MYA JOY (O “PRODUTO”)
É CONCEDIDA APENAS AO UTILIZADOR ORIGINAL — QUER SE TRATE DE UM
UTILIZADOR INSTITUCIONAL OU INDIVIDUAL (O “PRIMEIRO UTILIZADOR”).
A partir da data de compra do produto pelo Utilizador Individual, a Ameda Company,
Inc. (“Ameda”) garante o Produto, ao Utilizador Individual, contra defeitos no material
ou fabrico por um período de dois anos para o mecanismo da bomba e 90 dias para
outros componentes da bomba, exceto as válvulas da bomba de extração de leite.
Ao abrigo desta garantia limitada, a Ameda tem como única obrigação reparar ou
substituir, segundo o próprio critério da Ameda, qualquer Produto considerado com
defeito pela Ameda e coberto por esta garantia limitada expressa. A reparação ou
substituição ao abrigo desta garantia limitada consiste no único e exclusivo recurso
do Primeiro Utilizador.
PARA OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA, É NECESSÁRIO APRESENTAR
O COMPROVATIVO DE COMPRA SOB A FORMA DE FATURA-RECIBO OU UM
DOCUMENTO DE VENDA QUE INDIQUE QUE O PRODUTO SE ENCONTRA
DENTRO DO PERÍODO DA GARANTIA. Esta garantia limitada é concedida pela
Ameda APENAS ao Primeiro Utilizador e não é passível de cessão nem transmissão.
Para o serviço de garantia, contacte a Ameda através do número 1.866.992.6332.
EXCETO ATÉ ONDE PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DECLINA-SE,
PELO PRESENTE, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO
OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NO QUE RESPEITA AO PRODUTO.
A AMEDA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ACESSÓRIOS,
IMATERIAIS, NÃO PREVISTOS OU PUNITIVOS DE QUALQUER NATUREZA
RESULTANTES DA VIOLAÇÃO À GARANTIA LIMITADA EXPRESSA RELATIVA AO
PRODUTO OU QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA POR FORÇA DA LEI. PARA
ALÉM DA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA ACIMA DEFINIDA, NÃO EXISTEM
OUTRAS GARANTIAS QUE ACOMPANHEM ESTE PRODUTO E DECLINA-SE,
PELO PRESENTE, QUALQUER DECLARAÇÃO VERBAL, ESCRITA OU DE
QUALQUER OUTRA FORMA.
NÃO APLICABILIDADE DA GARANTIA
Para além de quaisquer outras limitações à garantia acima expostas, a garantia
expira e perde o seu valor ou efeito caso ocorra qualquer um dos seguintes:
(i) os danos no Produto devem-se ao uso ou manuseamento incorreto.
(ii) a abertura do motor da bomba, modificações, autorreparação ou uma
utilização não contemplada nas instruções deste manual anulam a garantia.
(iii) o Produto não foi devidamente mantido pelo Utilizador Individual, conforme
determinado pela Ameda.
(iiii) utilização no Produto de acessórios ou peças sobresselentes não aprovados
pela Ameda, conforme determinado pela Ameda.
Caso se verifique qualquer um dos pontos acima, a Ameda não será responsável por
danos no Produto, em peças do mesmo ou por ferimentos resultantes do mesmo,
direta ou indiretamente. Os termos da garantia acima definidos substituem todas
as garantias anteriores no que respeita ao Produto adquirido, sejam elas por escrito
ou de outra forma.
Fora dos Estados Unidos: Contacte o seu distribuidor local ou o local
onde adquiriu o Produto. Para consultar a lista de distribuidores no seu país,
aceda a www.ameda.com.
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12. DADOS TÉCNICOS
12.1 Especificações
Descrição do
produto

Bomba de extração de leite elétrica

Modelo

Ameda Mya Joy

Sucção

Modo de Estimulação: Aprox. -40 ~ -170 mmHg
Modo de Extração: Aprox. -50 ~ -250 mmHg

Níveis de vácuo

Modo de Estimulação: 6 níveis
Modo de Extração: 12 níveis

Ciclos por minuto

Modo de Estimulação: 80 ~ 120 CPM
Modo de Extração: 20 ~ 65 CPM

Tamanhos da
proteção do peito

25 mm

Fonte de
alimentação

Adaptador CA médico - Saída: 6,0 V CC/1 A, 1000 mA
Entrada: 100-240 V CA 50/60 Hz
Quatro pilhas AA alcalinas de 1,5 V (NÃO INCLUÍDAS)

Vida útil da bateria

Aproximadamente 1,5 horas. Tipos diferentes de pilhas
poderão ter vidas úteis diferentes

Função adicional

Desliga-se automaticamente após 45 min

Peso da unidade

Aprox. 232,6 g (8,2 oz) - excluindo as pilhas
Aprox. 328,4 g (11,6 oz) - incluindo as pilhas

Dimensões da
unidade

110 x 93 x 55 mm (C x L x A)

Ambiente de
funcionamento

Temperatura: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F)
Humidade: 15 ~ 93% HR
Pressão: 70 kPa ~ 106 kPa
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Ambiente de
armazenamento
e transporte

Temperatura: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F)

Vida útil estimada

O seu dispositivo foi concebido e desenvolvido com
o maior cuidado possível e tem uma vida útil estimada
de 400 horas.

Classificação
de proteção
de ingresso

IP22

Classificação

Equipamento alimentado internamente, tipo BF

Classe de proteção

Classe II/Isolamento duplo

Humidade: ≤93% HR

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

12.2 Compatibilidade eletromagnética
Este aparelho encontra-se em conformidade com as seguintes normas:
IEC 60601-1-11 Equipamento de eletromedicina — Parte 1-11: Regras gerais de
segurança básica e de desempenho essencial – Norma colateral: Requisitos para
equipamento e sistemas de eletromedicina utilizados em ambiente de cuidados
de saúde domiciliares e em conformidade com os requisitos das normas
IEC 60601-1-2(CEM), AAMI/ANSI ES60601-1(Segurança). E o fabricante
possui a certificação ISO 13485.
TABELA 1
Diretrizes e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado.
O cliente ou o utilizador do dispositivo deve assegurar-se de que utiliza o mesmo nesse
tipo de ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético –
diretrizes

Emissão irradiada
CISPR 11

Grupo 1, classe B

O dispositivo utiliza energia
RF apenas para o respetivo
funcionamento interno.
Por conseguinte, as emissões
são muito baixas e não
deverão causar interferências
com o equipamento
eletrónico circundante.

Emissão conduzida
CISPR 11

Grupo 1, classe B

Emissões de harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Variações de tensão/emissões
de tremulação IEC 61000-3-3

Em conformidade

O dispositivo adequa-se
a utilização em todos os
estabelecimentos, incluindo
zonas residenciais e aqueles
diretamente ligados à rede
pública de alimentação
de baixa tensão que
abastece edifícios para fins
habitacionais.
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TABELA 2
Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
(Para ambiente de cuidados de saúde domiciliares)
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado.
O cliente ou o utilizador do dispositivo deve assegurar-se de que utiliza o mesmo nesse
tipo de ambiente.
Teste de
IMUNIDADE

Nível de teste
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente
eletromagnético diretrizes

Descarga eletrostática

±8 kV

±8 kV

O pavimento deve ser

(ESD) IEC 61000-4-2

contacto

contacto

de madeira, betão ou

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

mosaico cerâmico.

±8 kV,

±8 kV,

Se o pavimento estiver

±15 kV ar

±15 kV ar

revestido com material
sintético, a humidade
relativa deverá ser de
pelo menos 30%.

Surto/transiente

±2 kV,

±2 kV,

A qualidade da

eletrostático

100 kHz, para porta de

100 kHz, para porta de

alimentação deverá

IEC 61000-4-4

alimentação de CA

alimentação de CA

corresponder a um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Sobretensão

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

A qualidade da

IEC 61000-4-5

(modo diferencial)

(modo diferencial)

alimentação deverá
corresponder a um
ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Quedas de tensão,

0% UT;

0% UT;

A qualidade da

breves interrupções e

0,5 ciclos

0,5 ciclos

alimentação deverá

variações de tensão em

A 0°, 45°, 90°,

A 0°, 45°, 90°,

corresponder a um

linhas de entrada de

135°, 180°, 225º,

135°, 180°, 225°,

ambiente comercial

alimentação

270° e 315°

270° e 315°

ou hospitalar típico.

IEC 61000-4-11

0% UT; 1 ciclo e

0% UT; 1 ciclo e

70% UT;

70% UT;

25/30 ciclos

25/30 ciclos

Monofásico: a 0°

Monofásico: a 0°

0% UT;

0% UT;

250/300 ciclos

250/300 ciclos

30 A/m; 50 Hz ou 60 Hz

30 A/m; 50 Hz ou 60 Hz

Campo magnético da

Os campos magnéticos

frequência

da frequência da

da alimentação

alimentação deverão

(50/60 Hz)

estar a níveis

IEC 61000-4-8

característicos próprios
de um ambiente
comercial ou hospitalar.
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TABELA 3
Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
(Para ambiente de cuidados de saúde domiciliares)
O dispositivo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente
ou o utilizador do dispositivo deve assegurar-se de que utiliza o mesmo nesse tipo de ambiente.
Teste de

Nível de teste

Nível de

Ambiente eletromagnético -

IMUNIDADE

IEC 60601

conformidade

diretrizes

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 V para 0,15 80 MHz; 6 V
em banda de
frequências
amadoras e
industriais,
científicas e
médicas entre
0,15 - 80 MHz

3 V para 0,15 80 MHz; 6 V
em banda de
frequências
amadoras e
industriais,
científicas e
médicas entre
0,15 - 80 MHz

O equipamento de comunicação por RF
portátil ou móvel só pode ser utilizado
junto de qualquer peça do dispositivo,
incluindo cabos, a uma distância de
separação recomendada calculada
a partir da equação aplicável à frequência
do transmissor.

RF irradiada
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
Hz, 780 MHz
9 V/m

710 MHz, 745
MHz, 780 MHz
9 V/m
810 MHz, 870
MHz, 930 MHz
28 V/m
1720 MHz, 1845
MHz, 1970 MHz
28 V/m
2450 MHz,
28 V/m
240 MHz, 5500
MHz, 5785 MHz
9 V/m

810 MHz, 870
Hz, 930 MHz
28 V/m
20 MHz, 1845
HZ, 1970 MHz
28 V/m
2450 MHz,
28 V/m
40 MHz, 5500
Hz, 5785 MHz
9 V/m

Distância de separação recomendada
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,7 GHz
em que P é a potência nominal de saída
máxima do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do mesmo e d é
a distância de separação recomendada em
metros (m).
As intensidades de campo dos
transmissores de RF fixos, tal como
determinado pelo levantamento
eletromagnético do local, deverão ser
inferiores ao nível de conformidade em
cada gama de frequências.
Podem ocorrer interferências nas
proximidades de equipamento assinalado
com o seguinte símbolo:
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TABELA 4
Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicação
por RF portátil e móvel e o dispositivo (Para ambiente de cuidados de saúde domiciliares)
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF
irradiada são controladas. O cliente, ou o utilizador do dispositivo, pode ajudar a prevenir interferências
eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações por RF
portátil e móvel (transmissores) e o dispositivo, tal como recomendado abaixo, de acordo com
a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.
Potência nominal
de saída máxima
do transmissor

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m
80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 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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Para transmissores com uma potência de saída máxima não indicada acima, a distância de separação
recomendada d em metros (m) pode ser calculada a partir da equação aplicável à frequência do
transmissor, em que P é a potência nominal de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo
com o fabricante do mesmo.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se distância de separação para a gama de frequências mais elevada.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética
é afetada pela absorção e reflexo em estruturas, objetos e pessoas.

12.3 Eliminação do produto
Este produto contém equipamento eletrónico e elétrico.
1. Os componentes internos deste produto podem conter materiais perigosos.
Elimine este produto em conformidade com os regulamentos e sistemas
de administração local ou regional relativos à eliminação de resíduos.
2. Não o elimine como resíduo municipal não triado.
3. Para obter mais informações quanto ao desempenho ambiental deste
produto, aceda ao nosso website www.ameda.com.
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13. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
E DE ARMAZENAMENTO

41ºF
5ºC

106

90

104ºF
40ºC

%
15

70

kPa

Condições de funcionamento

Condições de transporte/armazenamento

14. VIAGENS OU UTILIZAÇÃO INTERNACIONAL

!

AVISO: Utilize APENAS o adaptador de corrente CA recomendado para
a bomba de extração de leite Ameda Mya Joy. Os adaptadores de corrente CA
com configurações de ficha para a Austrália, Reino Unido, Europa ou outros
destinos internacionais não podem ser utilizados na América do Norte.
Se viajar para fora do país onde adquiriu a bomba de extração de leite Ameda
Mya Joy terá de utilizar pilhas ou um adaptador de corrente CA Ameda Mya Joy
específico para a área para onde vai viajar, a fim de poder utilizar a sua bomba de
extração de leite.

!

AVISO: Pode ferir-se gravemente ou danificar a bomba de extração 		
de leite.

27

15. ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES AMEDA
ALGUMAS BOMBAS PODERÃO INCLUIR TAMBÉM ALGUNS
DESTES ACESSÓRIOS:

Poderá também encomendar estes acessórios adicionais ou peças sobresselentes online,
num revendedor local Ameda ou num fornecedor abrangido pelo seguro Ameda. Aceda
a www.ameda.com para mais informações.

Bolsa
Dottie

Bolsa de
armazenamento
de leite Cool‘N
Carry

Adaptador de
corrente CA

Bolsa
Minnie

Elemento
Frascos de
de
armazenamento
refrigeração
de leite
materno

Sacos
Store‘N
Pour

Suportes
para frascos

Bomba de
extração
de leite
manual

30,5 mm
36,0 mm
28,5 mm
32,5 mm

Estimulador de
Flange
aréola Flexishield™ mamária
de 21 mm
de
25 mm

Válvula
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Diafragma

Tubagem

Flanges
mamárias
de
28,5 mm

Flange mamária
Inserto de
28,5 mm/Flange de 32,5/36 mm
mamária
de 30,5 mm

Adaptador
da
tubagem

Tampa do
adaptador

Anel de
bloqueio

Disco de
bloqueio

