Mya Joy
Pompă pentru sân

RO Instrucțiuni de utilizare

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

Felicitări pentru intrarea în familia Ameda!
Suntem bucuroși să vă ajutăm în atingerea obiectivelor dumneavoastră de alăptat
de-a lungul perioadei de alăptare alături de bebelușul dumneavoastră. Cu pompa
pentru sân Ameda și Sistemul de colectare a laptelui HygieniKit®, puteți extrage
și colecta laptele matern în mod sigur și eficient.
Ameda HygieniKit este un sistem închis care conține o diafragmă care ține aerul din
pompă și tuburi departe de componentele pompei care intră în contact cu laptele
matern, astfel încât tuburile rămân uscate. Această diafragmă împiedică strângerea
laptelui în tuburi.
Pentru mai multe informații privind alăptarea, extragerea laptelui sau produsele
Ameda, vizitați www.ameda.com. Pentru mai multe informații privind produsul
sau feedback din alte țări, vizitați www.ameda.com pentru lista distribuitorilor
din afara Statelor Unite.
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1. AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați produse electrice, în special în prezența copiilor, trebuie
să respectați întotdeauna următoarele măsuri elementare de precauție.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE
DE UTILIZAREA PRODUSULUI

PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare:
• Deconectați întotdeauna produsul electric imediat după utilizare.
• NU utilizați produsul la baie, la duș sau atunci când înotați.
• NU așezați și nu depozitați produsul într-un loc de unde acesta poate cădea
sau de unde poate fi scăpat în cadă, în duș, în chiuvetă sau în piscină.

•
•

NU imersați și nu scăpați produsul în apă sau în lichide.
NU atingeți produsul electric care a căzut în apă. Deconectați imediat
de la priza electrică.

Simbolul DE AVERTIZARE identifică instrucțiuni de siguranță importante
care dacă nu sunt respectate pot cauza producerea unor leziuni sau defectarea
pompei pentru sân. Simbolurile de avertizare atunci când sunt utilizate însoțite
de următoarele cuvinte au următoarea semnificație:

!
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!

AVERTIZARE Poate cauza vătămări grave sau decesul.

!
!

AVERTISMENT Poate cauza vătămări ușoare.
IMPORTANT Poate cauza daune materiale.

AVERTIZARE: Pentru a evita producerea de incendii,
electrocutări, arsuri sau leziuni grave:

•

NU lăsați niciodată produsul nesupravegheat atunci când acesta este

•

Este necesară supravegherea atentă atunci când utilizați produsul în
apropierea copiilor sau a persoanelor cu handicap.

•

Utilizați produsul DOAR în scopul prevăzut, conform instrucțiunilor de
utilizare.

•
•

NU utilizați componente care nu sunt recomandate de producător.

conectat la o priză electrică.

Înainte de utilizare, verificați întotdeauna adaptorul de curent să nu prezinte
defecțiuni sau fire expuse. Dacă se găsesc defecțiuni și/sau fire expuse, nu
utilizați adaptorul de curent și contactați departamentul de asistență pentru
clienți Ameda ParentCare la 1.866.992.6332.

•
•
•
•
•

NU exploatați niciodată produsul electric dacă: prezintă un cablu sau un ștecăr

deteriorat, nu funcționează corespunzător, a fost scăpat, prezintă defecțiuni
sau este umed.
Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
NU instalați bateriile invers, nu le aruncați în foc și nu le combinați cu alte
tipuri de baterii. Acestea pot exploda sau pot prezenta scurgeri cauzând leziuni.
Înlocuiți toate bateriile în același timp.
NU utilizați produsul NICIODATĂ în timp ce dormiți sau
sunteți somnoroasă.
NU inserați și nu aruncați NICIODATĂ niciun obiect într-o deschizătură sau
în tuburile produsului.

Condiții de mediu care afectează utilizarea
•
•

NU utilizați în exterior cu un cablu electric.
NU utilizați pompa pentru sân în spatii unde sunt utilizate produse cu
pulverizare de aerosoli sau oxigen.

!

AVERTIZARE: Pentru a evita riscul pentru sănătate
și pentru a reduce riscul de leziuni:

Acest produs este un articol de îngrijire personală și este destinat utilizării de un
singur utilizator. Acest produs nu trebuie să fie transmis altor utilizatori, vândut
sau împrumutat de la un utilizator la altul. Pomparea nu împiedică transmiterea
substanțelor sau a infecțiilor transmise prin laptele matern la bebeluș.

Notă: A nu se utiliza dacă este deteriorat. Utilizați produsul doar în scopul
prevăzut, conform instrucțiunilor din acest manual.
•
•
•
•
•
•

•
•

NU utilizați pompa în timp ce conduceți.
Pomparea poate induce travaliul, NU utilizați produsul dacă sunteți însărcinată,
cu excepția cazului în care ați obținut aprobarea specialistului în domeniul
alăptării sau de la personalul medical.
Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, curățați toate componentele
(cupa colectoare, diafragma, valva și biberonul) care intră în contact cu sânul
și cu laptele matern.
NU utilizați alte accesorii decât cele recomandate de producător
NU efectuați modificări mecanice sau electrice la unitatea motor a pompei
pentru sân.
Verificați toate componentele corespunzătoare ale pompei înainte de fiecare
utilizare. Verificați componentele pentru a vă asigura că nu există fisuri,
crăpături, zgârieturi sau uzură. NU utilizați, contactați imediat departamentul
de asistență pentru clienți Ameda ParentCare la 1.866.992.6332.
NU continuați pomparea pentru mai mult de 2 sesiuni de pompare
consecutive dacă nu ați obținut niciun rezultat.
NU încălziți și nu dezghețați la microunde sau în apă fiartă laptele matern
înghețat. Cuptorul cu microunde poate încălzi lichidele neuniform. Atât încălzirea
la microunde, cât și apa fiartă pot duce la producerea unor posibile arsuri.

PERICOL DE ȘTRANGULARE: Nu lăsați tuburile și cablurile la îndemâna copiilor.
PERICOL DE ÎNGHIȚIRE: Componentele mici, NU sunt indicate pentru copiii
sub 3 ani.
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!
•

Dacă bateriile se află în unitatea motor a pompei, îndepărtați bateriile utilizând
adaptorul de curent.
NU înfășurați cablul în jurul adaptorului.
Utilizați NUMAI adaptorul de curent alternativ care este recomandat pentru
pompa de sân Ameda Mya Joy.
NU scurtați tuburile și nu modificați kitul pentru pompa pentru sân.
Asigurați-vă că tensiunea adaptorului de curent este compatibilă cu sursa
de alimentare.
Conectați adaptorul de curent alternativ la unitatea motor a pompei înainte
de conectarea la priza de perete.
Îndepărtați adaptorul de curent alternativ de la sursa de alimentare și îndepărtați
bateriile înainte de a șterge exteriorul unității motor a pompei, folosind
o lavetă umedă.
A se feri produsul de praf, scame și de lumina directă a soarelui, deoarece se
pot produce defecțiuni ale pompei pentru sân, rezultând în reducerea vitezei
sau a aspirației.
NU încercați să îndepărtați cupa colectoare de la sân în timpul pompării. Opriți
pompa pentru sân și cu un deget, eliberați vidul dintre sân și cupa colectoare,
apoi îndepărtați cupa colectoare de la sân.
ÎNTOTDEAUNA așezați pompa pe o suprafață orizontală, plană atunci când o utilizați.
NU schimbați bateriile și nu deschideți capacul bateriilor când pompa este în stare
de funcționare.
Îndepărtați bateriile înainte de stocarea produsului pentru o perioadă de
timp îndelungată.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!
•
•
•
•
•
•

AVERTISMENT: Poate cauza leziuni ușoare:

IMPORTANT: Poate cauza defecțiuni materiale.
NU INTRODUCEȚI NICIODATĂ produsul electric în apă sau în sterilizator,
deoarece puteți cauza deteriorarea permanentă a pompei pentru sân.
NU utilizați produse de curățare/detergenți antibacterieni sau abrazivi atunci când
curățați pompa pentru sân sau componentele acesteia.
Atunci când biberoanele din plastic și componentele din plastic ale kitului pentru
pompa de sân sunt înghețate, acestea pot deveni fragile și se pot sparge în cazul
în care le scăpați.
NU umpleți până la refuz biberoanele. Înlocuiți biberoanele înainte ca acestea
să se reverse.
Biberoanele și componentele kitului pentru pompa de sân se pot deteriora dacă nu
sunt manipulate corect, de exemplu, dacă sunt scăpate, strânse excesiv sau răsturnate.
Verificați întotdeauna biberoanele sau componentele kitului pentru pompa de sân
înainte de pompare. Aruncați laptele matern dacă biberoanele sau componentele
kitului pentru pompa de sân sunt deteriorate.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
2. DOMENIUL DE UTILIZARE
Pompa pentru sân Ameda Mya Joy este destinată extragerii și colectării laptelui
matern din sânii unei mame care alăptează în scopul hrănirii nou-născutului cu
laptele colectat.
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3. CONTRAINDICAȚII DE UTILIZARE
Nu sunt contraindicații cunoscute în folosirea acestui produs.

4. DESCRIEREA PRODUSULUI
Ameda Mya Joy și Sistemul de colectare
a laptelui HygieniKit

Componente
1. Unitatea de pompare Ameda Joy
2. Adaptor de curent
3. Adaptor tub
4. Tuburi
5. Capac adaptor
Sistemul de colectare a laptelui
Ameda HygieniKit

6. Diafragmă
7. Cupă colectoare (25 mm)
8. Valvă din silicon
9. Biberon
10. Capac inel de blocare pentru biberon
11. Disc de blocare biberon

Componentele pompei pot varia
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5. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
5.1 Înainte de prima utilizare: Curățarea sistemului HygieniKit
Înainte de prima utilizare, în cazul în care nu a fost indicat altfel
de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală, pregătiți
produsul pentru utilizare astfel:
1.

SCOATEȚI capacul adaptorului de pe cupa de colectare.

2.

LĂSAȚI DEOPARTE capacul adaptorului, tuburile și
adaptorul tubului— nu este necesar să le separați unele
de altele. Aceste 3 componente NU TREBUIE să fie
spălate înainte de prima utilizare sau după
fiecare \utilizare — laptele nu intră în contact direct
cu aceste componente.

NU spălați capacul
adaptorului, tuburile
și adaptorul tubului.

Scoateți celelalte componente, diafragma, cupa de colectare, valva și biberoanele
de colectare a laptelui, inclusiv inelul de blocare și discul de blocare, deoarece
acestea sunt componente care pot intra în contact cu laptele matern odată ce
începe pomparea.
ÎNTOTDEAUNA spălați mâinile cu săpun și apă.

STERILIZAȚI prin fierbere

!

IMPORTANT: Lăsați deoparte tuburile, capacul adaptorului și adaptorul
tubului. Aceste componente NU necesită spălare. NU lăsați componentele
care fierb să intre în contact cu partea de jos a vasului. Acest lucru poate cauza
deteriorarea componentelor.

!

AVERTIZARE: NU lăsați componentele care fierb nesupravegheate.
Scoateți cu grijă componentele din apa fierbinte pentru a evita producerea
arsurilor. Apa fierbinte și aburul de la apa fierbinte pot cauza arsuri grave ale pielii;
de aceea, este indicat să manevrați cu atenție componentele fierbinți în apă și la
scoaterea acestora din apa fierbinte.

STERILIZAȚI în cuptorul cu microunde: Respectați instrucțiunile
producătorului pungii pentru sterilizare.

!

IMPORTANT: Lăsați deoparte tuburile, capacul adaptorului și adaptorul
tubului. Aceste componente NU necesită spălare.

• Înainte de sterilizare, curățați temeinic componentele pompei, deoarece în
caz contrar resturile de lapte se vor „coace“ pe componente și vor reprezenta
un mediu de creștere a bacteriilor.
• Înainte și după procesul de sterilizare, verificați componentele pompei să nu
prezinte fisuri, crăpături, zgârieturi sau deformări.

!

AVERTIZARE: Vă rugăm procedați cu precauție. Cel mai mare risc implicat
de punga pentru sterilizare este opărirea, astfel că mamele și personalul
de îngrijire trebuie să acorde o atenție deosebită la scoaterea pungii din
cuptorul cu microunde.
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5.2 Asamblarea sistemului de colectare a laptelui HygieniKit
Odată ce componentele pompei s-au uscat, spălați-vă pe mâini și asamblați sistemul
de colectare a laptelui HygieniKit (Kitul pentru pompă).

1

Capac adaptor
Diafragmă

Cupă colectoare
Tuburi

Adaptor tub

2

ȚINEȚI de margine sau de

părțile mai groase ale valvei.

Valvă

Biberon

3

APĂSAȚI valva pe partea

inferioară a cupei de colectare.

9

4

ATAȘAȚI și STRÂNGEȚI

biberonul sau atașați punga
de colectare a laptelui.

6

ATAȘAȚI capacul(ele)

adaptorului prin presarea
acestuia pe partea superioară
a cupei(lor) colectoare până
când auziți un zgomot sec.

8a

SISTEM HYGIENIKIT
ASAMBLAT pentru pomparea
la un singur sân.

5

INTRODUCEȚI diafragma

pe partea superioară a cupei
de colectare.
Este important ca interiorul
diafragmei să fie complet USCAT
pentru a evita formarea umezelii
în tuburi.

7

Tuburile trebuie să fie încă
CONECTATE la capacul(ele)
adaptorului și la adaptorul tubului.
Dacă le-ați separat, atașați tuburile
la capacul(ele) adaptorului și
tuburile la adaptorul tubului.

8b

SISTEM HYGIENIKIT
ASAMBLAT pentru
pomparea simultană.

Componentele pompei pot varia.
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6. VERIFICAREA ÎNAINTE DE POMPARE

!

IMPORTANT: Înainte de utilizarea pompei pentru sân Ameda Mya Joy și

a sistemului HygieniKit, verificați componentele pentru fisuri, crăpături, zgârieturi
sau uzură. Acestea pot afecta funcționarea kitului. În cazul în care componentele
trebuie înlocuite din cauza unor defecte, contactați telefonic distribuitorul local
sau locația de unde ați achiziționat pompa. A nu se utiliza componentele deteriorate.
Pentru o listă a distribuitorilor din țara dumneavoastră, vă rugăm să vizitați
www.ameda.com.

7. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE
7.1 Conectarea la sursa de alimentare
Alegerea și verificarea sursei electrice
ADAPTOR DE CURENT ALTERNATIV
						

!

AVERTIZARE: Utilizați NUMAI
adaptorul de curent alternativ care

este recomandat pentru Ameda Mya Joy.
Adaptoarele de curent alternativ cu configurări
pentru Australia, Regatul Unit al Marii Britanii
sau alte configurări internaționale nu sunt
destinate pentru a fi utilizate în S.U.A sau Canada.

!

AVERTIZARE: Verificați întotdeauna adaptorul de curent alternativ
pentru a vă asigura că nu există defecțiuni, cum ar fi: deformări sau cabluri

răsucite sau fire deteriorate sau expuse. Dacă este deteriorat, întrerupeți imediat
utilizarea și contactați departamentul de asistență pentru clienți la 1.866.992.6332.

1. Dacă bateriile se află în unitatea motor a pompei, ÎNDEPĂRTAȚI înainte
de utilizarea prizei pentru adaptorul de curent alternativ.

2.

ÎMPINGEȚI capătul mic al adaptorului de curent alternativ în partea stângă
a unității motor a pompei, așa cum este indicat.

3.

CONECTAȚI celălalt capăt la priza de curent alternativ.
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SFAT: UTILIZAȚI baterii noi premium (precum Energizer, Duracell) și introduceți-le
corect, conform instrucțiunilor.

BATERIILE

!

AVERTIZARE: NU instalați invers, nu le

încărcați, nu le aruncați în foc și nu le combinați
cu alte tipuri de baterii. Acestea pot exploda sau
pot prezenta scurgeri cauzând leziuni.
Înlocuiți toate bateriile în același timp.

1.

DESCHIDEȚI compartimentul pentru baterii din partea inferioară a unității
motor a pompei.

2.

INTRODUCEȚI patru baterii noi tip AA, așa cum este indicat.

3.

ÎNCHIDEȚI compartimentul pentru baterii.

Notificare de baterie descărcată
Atunci când bateriile sunt descărcate, ecranul LCD va afișa notificarea „Lo“. Puteți
înlocui toate bateriile sau puteți utiliza adaptorul de curent alternativ.

7.2 Funcțiile butoanelor

A. BUTON PORNIT/OPRIT
B. BUTON SELECȚIE MOD

Comută între Modul de Stimulare
și Modul de extragere

C. - / + NIVEL VID

Scade sau crește puterea de sucțiune
în timpul pompării
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A
B

C

7.3 Pictograme LCD și Moduri

A
B

C

D

A. AFIȘAJ CRONOMETRU

Înregistrează timpul de pompare. Oprire automată după 45 de minute.

B. MODUL DE STIMULARE

Imită tiparul de sucțiune rapidă a bebelușului cu viteză rapidă și sucțiune redusă
pentru a declanșa fluxul de lapte. Această pictogramă va dispărea în Modul
de extragere.
NOTĂ: După două minute, pompa va comuta automat în Modul de extragere
dacă nu este reglată manual dinainte.

C. NIVELUL DE PUTERE A SUCȚIUNII

Nivelul de putere a sucțiunii în timpul pompării. Ameda Mya Joy are moduri
de sucțiune reglabile pe 2 faze:
- Modul de stimulare: 1 - 6 niveluri
- Modul de extragere: 1 - 12 niveluri
Reglați nivelul de sucțiune apăsând butonul
a crește nivelurile.

sau

pentru a reduce sau

D. MODUL DE EXTRAGERE

Imită tiparul de sucțiune constantă și lentă a bebelușului cu viteză mai redusă
și sucțiune mai puternică pentru a extrage mai mult lapte ușor și eficient.
Această pictogramă va dispărea în Modul de stimulare.
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7.4 Pentru începerea pompării
PASUL 1: CONECTAȚI ADAPTORUL DE CURENT
Introduceți adaptorul de curent în partea STÂNGĂ
a unității motor a pompei.

1

PASUL 2: INTRODUCEȚI TUBUL
Introduceți tubul în adaptor în partea DREAPTĂ
a unității motor a pompei, apoi răsuciți ușor spre
dreapta în timp ce împingeți ferm.
A. Pentru POMPAREA
SIMULTANĂ: Ambele tuburi trebuie
să fie atașate la adaptorul tubului.

2

B. Pentru POMPAREA LA UN
SINGUR SÂN: Eliberați un tub
din adaptorul tubului și închideți
o parte a pompei.
PASUL 3: ATAȘAȚI CUPA DE COLECTARE PE SÂN
Centrați cupa de colectare pe sân pentru
a crea vidul.

3

Verificați dacă cupa de colectare se potrivește,
în cazul în care pomparea cauzează disconfort,
există posibilitatea să aveți nevoie de o cupă
de colectare mai mare sau mai mică. Consultați
secțiunea privind montarea cupei de colectare.

 ASUL 4: PORNIȚI POMPA
P
Apăsați butonul de Pornire pentru a porni
dispozitivul. Va porni în Modul de stimulare.
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4

PASUL 5: REGLAȚI NIVELUL DE VID
Reglați nivelul de vid pentru stimulare între 1 și 6,
la nivelul dvs. preferat de confort. Nu setați
niciodată la un nivel inconfortabil.
SFAT: Începeți procedura cu un nivel de
sucțiune scăzut, apoi creșteți treptat setarea
sucțiunii până la nivelul de confort. Este posibil
să descoperiți că nivelul de sucțiune la care vă
simțiți confortabil se modifică de la o zi la alta,
pe parcursul zilei sau chiar în aceeași sesiune
de extragere.

NOTĂ: După două minute, pompa va comuta
automat la Modul de extragere dacă nu este
reglată manual dinainte.

5

6

PASUL 6: SCHIMBAȚI MODUL
Atunci când laptele începe să curgă, apăsați butonul
Mod pentru a comuta la Modul de extragere.

 ASUL 7: REGLAȚI NIVELUL DE VID
P
Reglați nivelul de vid pentru extragere între 1 și 12,
la nivelul dvs. preferat de confort. Nu setați
niciodată la un nivel inconfortabil.

7

SFAT: Începeți procedura cu un nivel de
sucțiune scăzut, apoi creșteți treptat setarea
sucțiunii până la nivelul de confort. Este posibil
să descoperiți că nivelul de sucțiune la care vă
simțiți confortabil se modifică de la o zi la alta,
pe parcursul zilei sau chiar în aceeași sesiune
de extragere.
PASUL 8: ÎNCHEIAȚI SESIUNEA DE POMPAT
Când doriți să încetați extragerea, apăsați mai
întâi pe butonul Pornire, apoi îndepărtați kitul
de colectare a laptelui de pe sân.

8

SFAT: După ce opriți pompa, dacă este necesar,
INTRODUCEȚI un deget între sân și cupa de
colectare pentru a întrerupe sucțiunea.
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7.5 Montarea cupei de colectare
Verificați dacă cupa de colectare se potrivește, în cazul în care pomparea cauzează
disconfort, există posibilitatea să aveți nevoie de o cupă de colectare mai mare sau
mai mică.

DIMENSIUNE CORECTĂ
În timpul pompării mamelonul
se mișcă liber în tunelul cupei
de colectare. Puteți observa
spațiu în jurul mamelonului.
În tunelul cupei de colectare
nu intră mult din areolă
împreună cu mamelonul.

CUPA DE COLECTARE
PREA MICĂ

În timpul pompării o parte din
mamelon sau întreg mamelonul
se atinge de marginile tunelului
cupei de colectare.

CUPA DE COLECTARE
PREA MARE

În timpul pompării, o mare
parte din areolă este trasă în
cupa de colectare împreună
cu mamelonul. Areola se poate
atinge de părțile laterale ale
tunelului cupei de colectare.

7.6 Îndrumări privind stocarea laptelui matern
NOTĂ: când dezghețați laptele congelat, considerați-l dezghețat atunci când s-a dezghețat complet (adică nu mai există
cristale de gheață). Folosiți momentul de dezgheț complet pentru a stabili limitele de timp acceptabile pentru utilizare și
nu momentul de scoatere din congelator.

Lapte matern
Proaspăt extras

Temperatura camerei
Sub 6 ore

Timp la frigider
Sub 5 zile

Timp la congelator
Ideal: 3 luni
Optim: sub 6 luni
Acceptabil: sub 12 luni
într-un congelator cu
temperaturi foarte
scăzute (-20o sau chiar
mai puțin)
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Anterior congelat, dezghețat
în frigider dar neîncălzit

Sub 4 ore

Sub 24 ore

A nu se recongela

Anterior congelat și adus
la temperatura camerei

Pentru finalizarea
alimentării - până la
o oră la temperatura
camerei, ulterior aruncat

Sub 4 ore

A nu se recongela

Copilul a început să mănânce

Pentru finalizarea
alimentării, apoi la
frigider sub 4 ore

Sub 4 ore

A nu se recongela

Lapte matern de la
donator pasteurizat,
anterior congelat, dezghețat

Sub 4 ore

Sub 48 ore

A nu se recongela

Lapte matern de la donator,
pasteurizat congelat în congelator
cu temperaturi foarte scăzute

N/A

N/A

9-12 luni de la
data pompării

Sursa: 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. CURĂȚAREA SISTEMULUI HYGIENIKIT
După fiecare utilizare: Curățarea sistemului HygieniKit
1.

SCOATEȚI capacul adaptorului de pe cupa de colectare.

2.

LĂSAȚI DEOPARTE capacul adaptorului, tuburile
și adaptorul tubului— nu este necesar să le separați
unele de altele. Aceste 3 componente NU TREBUIE
să fie spălate înainte de prima utilizare sau după
fiecare utilizare — laptele nu intră în contact direct
cu aceste componente.

Scoateți celelalte componente, diafragma(ele), cupele
de colectare, valva și biberoanele de colectare a laptelui,
inclusiv inelul de blocare și discul de blocare, deoarece
acestea sunt componente care pot intra în contact
cu laptele matern odată ce începe pomparea.

NU spălați capacul
adaptorului, tuburile
și adaptorul tubului.

ÎNTOTDEAUNA spălați mâinile cu săpun și apă.
CURĂȚAREA: Curățarea cu apă caldă și săpun
După fiecare utilizare, în cazul în care nu a fost indicat altfel de furnizorul
dumneavoastră de asistență medicală, pregătiți produsul pentru utilizare astfel:

!

IMPORTANT: Lăsați deoparte tuburile, capacul adaptorului și adaptorul
tubului. Aceste componente NU necesită spălare.

1

ÎNDEPĂRTAȚI

urmele de lapte
de pe pompă prin
clătire cu apă rece.

2

3

Spălați MANUAL CLĂTIȚI bine cu
toate componentele - apă caldă și curată.
cu excepția
tubului, capacului
adaptorului și
adaptorului
tubului - cu apă
caldă și săpun.
Nu introduceţi
nimic în valvă în
timpul curăţării.

4

Lăsați SĂ SE

USUCE
LA AER fiecare

componentă pe
o suprafață curată.
*Ameda nu recomandă
introducerea vreunui element
în valve și protecțiile anti-reflux
pentru curățare, dar dacă doriți să
utilizați o perie sau pungi pentru
sterilizare cu aburi, este foarte
important să verificați pentru
fisuri, crăpături, zgârieturi sau
deformări înainte și după utilizare.
Componentele pompei pot varia.
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!

IMPORTANT: cupele de colectare și recipientele de stocare a laptelui pot

fi, de asemenea, spălate în raftul superior al unei mașini standard de spălat vase de
uz casnic. NU utilizați solvenți sau materiale abrazive. Lăsați să se usuce la aer, pe
o suprafață curată. NU așezați componentele în sterilizatoare cu abur sau în pungi
sterilizatoare pentru cuptorul cu microunde.
Curățarea pompei: Asigurați-vă că pompa pentru sân și adaptorul de curent au fost
deconectate de la priză, înainte de a le șterge cu o cârpă curată și umedă.

9. ÎNTREȚINEREA
Unitatea motor a pompei pentru sân nu necesită service sau întreținere exceptând
schimbarea bateriilor, dacă este cazul.

9.1 Verificarea valvei pentru pompa de sân
Verificați valvele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice valvă
deteriorată înainte de colectare. Spălați valvele conform secțiunii de
curățare. Nu introduceți peria biberonului sau un obiect similar în
valve. Recomandăm înlocuirea valvelor la un interval de aproximativ
8-12 săptămâni însă intervalul poate varia în funcție de frecvența de
curățare și de utilizare.

9.2 Depozitarea și Transportul
Deconectați sistemul HygieniKit și adaptorul electric de la pompă înainte de
transportul sau depozitarea produsului. Pentru depozitarea produsului, respectați
condițiile menționate în aceste instrucțiuni. Îndepărtați bateriile înainte de
stocarea produsului pentru o perioadă de timp îndelungată. Manevrați cu atenție
produsul în timpul transportului.
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10. DEPANAREA
FLUX REDUS,
NEREGULAT AL
LAPTELUI SAU
FĂRĂ SUCȚIUNE

VERIFICAREA VALVEI
Verificați valvele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice
valvă deteriorată înainte de colectare.
Spălați valvele conform secțiunii de curățare. Nu introduceți
peria biberonului sau un obiect similar în valve.
Recomandăm înlocuirea valvelor la un interval de aproximativ
8-12 săptămâni însă intervalul poate varia în funcție de
frecvența de curățare și de utilizare.
VERIFICAREA CONEXIUNII
Verificați dacă asamblarea este corectă și dacă punctele
de racordare sunt bine fixate.
•
Adaptorul tubului la portul tuburilor
•
Adaptorul tubului la tuburi
Verificați dacă capacul adaptorului este fixat pe cupa
de colectare. Poate fi util să scoateți capacul adaptorului
și să-l fixați din nou la cupa de colectare.
VERIFICAREA DIAFRAGMEI ȘI A CUPEI
DE COLECTARE/BIBERONULUI
Verificați diafragmele să nu prezinte rupturi sau găuri.
Înlocuiți orice diafragmă deteriorată înainte de colectare.
Verificați cupele de colectare, capacul adaptorului sau
biberoanele să nu prezinte crăpături, fisuri, rupturi sau alte
deteriorări. Înlocuiți orice cupe de colectare/capace ale
adaptorului/biberoane deteriorate înainte de colectare.
VERIFICAREA CUPEI DE COLECTARE
•
Dimensiune corectă: Mamelonul se mișcă liber
în tunelul cupei.
•
Prea mică: Mamelonul se atinge de tunelul cupei.
•
Prea mare: Areola este trasă în tunelul cupei.

ZGOMOTE SONORE,
ȘUIERĂTURI SAU
SCURGERI DE AER

VERIFICAREA VALVEI
Verificați valvele să nu prezinte rupturi sau găuri. Înlocuiți orice
valvă deteriorată înainte de colectare.
Spălați valvele conform secțiunii de curățare. Nu introduceți
peria biberonului sau un obiect similar în valve.
Recomandăm înlocuirea valvelor la un interval de aproximativ
8-12 săptămâni însă intervalul poate varia în funcție de
frecvența de curățare și de utilizare.
VERIFICAREA CONEXIUNII
Verificați dacă asamblarea este corectă și dacă punctele
de racordare sunt bine fixate.
•
Adaptorul tubului la portul tuburilor
•
Adaptorul tubului la tuburi
Verificați dacă capacul adaptorului este fixat pe cupa
de colectare. Poate fi util să scoateți capacul adaptorului
și să-l fixați din nou la cupa de colectare.

Dacă mai aveți întrebări sau nelămuriri, contactați echipa autorizată de asistență
pentru clienți Ameda ParentCare team la 1.866.992.6332.
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SURSA DE
ALIMENTARE

ADAPTOR DE CURENT ALTERNATIV
Ameda Mya Joy este optimizată pentru a fi utilizată cu un
adaptor de curent alternativ. Asigurați-vă că adaptorul de
curent alternativ este conectat corespunzător în partea
laterală a unității motor a pompei. Asigurați-vă că nu există
baterii instalate în unitatea motor a pompei. Asigurați-vă
că rotiți butonul de sucțiune astfel încât să porniți pompa.
Încercați pompa la o altă priză electrică.
BATERII TIP AA
Asigurați-vă că bateriile au fost introduse corect astfel cum
este indicat pe partea interioară a compartimentului pentru
baterii din unitatea motor a pompei. Utilizați baterii noi
premium (precum Energizer, Duracell). Nu utilizați baterii
cu adaptorul de curent alternativ conectat pe partea laterală
a unității motor a pompei. Dacă problema persistă, puteți
testa dacă bateriile funcționează la un alt dispozitiv cu
alimentare pe baterii.

Notificarea „Lo“
pe ecranul LCD

Atunci când bateriile AA sunt descărcate, ecranul LCD va
afișa notificarea „Lo“. Puteți înlocui toate bateriile sau puteți
utiliza adaptorul de curent alternativ.

Notificarea „ERR“
pe ecranul LCD

• Asigurați-vă că adaptorul de curent are puterea electrică
corectă (adaptor de curent aprobat de Ameda).
• Înlocuiți adaptorul de curent.
• Contactați Ameda la 1.866.992.6332.

DECLARAȚIE FCC
Acest dispozitiv respectă prevederile din partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este
supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe
dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv
interferențele care pot provoca funcționarea defectuoasă.
Avertisment: schimbările sau modificările aduse acestui dispozitiv fără aprobarea expresă
a Ameda pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi dispozitivul.
Notă:
Acest echipament a fost testat și s-a dovedit că respectă limitele pentru un dispozitiv digital
de clasă B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limitări sunt destinate să
ofere o protecție adecvată împotriva interferențelor dăunătoare dintr-un mediu rezidențial.
Acest echipament generează, folosește și poate emite energie de radiofrecvență și, în
cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile furnizate, poate
provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că
nu se vor produce interferențe într-un anumit mediu de instalare. Dacă acest echipament
produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio și de televiziune, aspect care poate
fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce
corectarea fenomenului de interferență printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientarea sau schimbarea poziției antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză sau la un circuit de alimentare diferit de acela la care
este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.
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11. GARANȚIA
GARANȚIA AMEDA NU ESTE TRANSFERABILĂ ÎNTRE PERSOANE FIZICE.
POMPA ELECTRICĂ PENTRU SÂN AMEDA MYA JOY („PRODUSUL“) REPREZINTĂ
OBIECTUL GARANȚIEI NUMAI PENTRU UTILIZATORUL INIȚIAL - FIE CĂ
ACESTA ESTE REPREZENTAT DE O INSTITUȚIE SAU DE O PERSOANĂ FIZICĂ
(„PRIMUL UTILIZATOR“).
De la data achiziționării produsului de către utilizatorul individual, Compania Ameda
Inc. („Ameda“) garantează Produsul utilizatorului individual cu privire la defectele
de material sau cele de execuție, pentru o perioadă de doi ani pentru mecanismul
pompei și pentru o perioadă de 90 de zile pentru celelalte componente ale pompei,
exceptând valvele pompei pentru sân. Singura obligație a companiei Ameda în
temeiul acestei garanții limitate este aceea de a repara sau înlocui, la alegerea
companiei Ameda, orice Produs care este considerat a fi defect de compania Ameda
și care face obiectul acestei garanții limitate exprese. Repararea sau înlocuirea
produsului, conform acestei garanții limitate, reprezintă despăgubirea unică și
exclusivă a Primului utilizator.
PENTRU A BENEFICIA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE, TREBUIE SĂ
PREZENTAȚI DOVADA ACHIZIȚIEI SUB FORMA UNEI FACTURI SAU A UNEI
CHITANȚE DE VÂNZARE CARE SĂ EVIDENȚIEZE FAPTUL CĂ PRODUSUL SE
AFLĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE. Această garanție limitată este extinsă de
compania Ameda NUMAI pentru Primul utilizator și nu poate fi mandatată sau
transferată. Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, contactați Ameda
la 1.866.992.6332.
CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE NU SE INTERZICE DE MĂSURILE LEGALE
ÎN VIGOARE, NICIO GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE
CONFORMARE PENTRU UN ANUMIT SCOP PRIVIND PRODUSUL NU ESTE
RECUNOSCUTĂ AICI. AMEDA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN
FEL DE DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE SAU PUNITIVE PENTRU
ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI LIMITATE EXPRESE A PRODUSULUI SAU ORICE
GARANȚIE IMPUSĂ PRIN APLICAREA LEGII. ÎNAFARA GARANȚIEI LIMITATE
EXPRESE MENȚIONATĂ MAI SUS, NU EXISTĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE CARE SĂ
SE APLICĂ ACESTUI PRODUS ȘI ORICE ALTĂ REPREZENTARE ORALĂ, ÎN SCRIS
SAU DE ALTĂ NATURĂ NU ESTE RECUNOSCUTĂ.
NEAPLICAREA GARANȚIEI
Suplimentar față de limitările garanției discutate mai sus, garanția expiră sau nu
va mai avea efect sau își va pierde valabilitatea în cazul în care intervine una din
următoarele situații:
(i) cauza deteriorării Produsului o reprezintă manevrarea sau utilizarea
necorespunzătoare.
(ii) deschiderea motorului pompei, modificările, auto-reparațiile sau
utilizarea produsului înafara ariei de aplicare a instrucțiunilor din
manual anulează garanția.
(iii) produsul nu este întreținut corespunzător de Utilizatorul individual astfel
cum a fost stabilit de către Ameda.
(iiii) utilizarea accesoriilor sau a pieselor neaprobate de compania Ameda, astfel
cum a fost stabilit de către Ameda.
În cazul în care se aplică una dintre situațiile de mai sus, Ameda nu va fi responsabilă
de deteriorarea produsului, a componentelor produsului sau a vătămărilor care
rezultă din această cauză, direct sau indirect. Termenii garanției prevăzuți mai sus,
înlocuiesc toate garanțiile anterioare în formă scrisă sau sub altă formă privind
Produsul achiziționat.
În afara Statelor Unite: Contactați distribuitorul local sau locația de unde ați
achiziționat produsul. Pentru o listă a distribuitorilor din țara dumneavoastră, vă
rugăm să vizitați www.ameda.com.
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12. DATE TEHNICE
12.1 Specificații
Descrierea
produsului

Pompă electrică pentru sân

Model

Ameda Mya Joy

Sucțiunea

Modul de stimulare: Aprox. -40~-170 mmHg
Modul de extragere: Aprox. -50~-250 mmHg

Niveluri de vid

Modul de stimulare: 6 niveluri
Modul de extragere: 12 niveluri

Cicluri pe minut

Modul de stimulare: 80~120 C.P.M.
Modul de extragere: 20~65 C.P.M.

Dimensiune
protecție sân

25 mm

Sursa de alimentare

Adaptor de curent alternativ de uz medical - Ieșire:
6,0 V c.c./1 A, 1000 mA
Intrare: 100-240 V c.a. 50/60 HZ
Patru baterii AA, 1,5 V alcaline (NU SUNT INCLUSE)

Durata de viață
a bateriilor

Aproximativ 1,5 ore, diferite tipuri de baterii pot afecta
durata de viață a bateriilor

Funcție suplimentară Oprire automată după 45 min.
Greutate unitate

Aprox. 232,6 g - fără baterie
Aprox. 328,4 g - cu baterie

Dimensiuni unitate

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

Mediu de
funcționare

Temperatură: 5oC~40oC (41oF~104oF)
Umiditate: 15~93% UR
Presiune: 70 kPa~106 kPa

Mediu de
Temperatură: -20oC~55oC (-4oF~131oF)
depozitare Transport Umiditate: ≤93% UR
Durata de viață
preconizată

Dispozitivul dumneavoastră a fost conceput și dezvoltat
cu cea mai mare grijă posibilă și are o durată de viață
preconizată de 400 de ore.

Indice de protecție

IP22

Clasificare

Echipament cu alimentare internă, Tip BF

Clasă de protecție

Clasa II/izolare dublă
Specificațiile se pot modifica fără notificare.
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12.2 Compatibilitatea electromagnetică
Acest echipament respectă cerințele următoarelor standarde:
IEC 60601-1-11 Echipament electric medical —Partea 1-11: Cerințe generale
de securitate de bază și performanțe esențiale - Standard colateral: Cerințe pentru
aparate electromedicale și sisteme electromedicale utilizate la domiciliu și respectă
cerințele Standardelor (de securitate) IEC 60601-1-2(EMC), AAMI/ANSI ES60601-1.
Producătorul deține certificat ISO 13485.
TABELUL 1
Orientări și declarația producătorului - emisii electromagnetice
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos.
Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un
astfel de mediu.
Test de emisii

Conformitate

Mediu electromagnetic orientări

Emisii radiate
CISPR 11

Grup 1, clasa B

Dispozitivul utilizează energie
de frecvență radio doar pentru
funcționarea internă. Astfel,
emisiile sale sunt foarte reduse
și este puțin probabil să producă
interferențe cu echipamentele
electronice din apropiere.

Emisii conduse
CISPR 11

Grup 1, clasa B

Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Clasa A

Variații de tensiune/emisii
ale fluctuațiilor de tensiune
IEC 61000-3-3

Conform

Dispozitivul este adecvat pentru
utilizare în toate unitățile,
inclusiv în unitățile locale și
cele care sunt conectate direct
la rețeaua publică de alimentare
cu energie electrică de joasă
tensiune care furnizează
energie clădirilor utilizate
în scopuri casnice.
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TABELUL 2
Orientări și declarația producătorului - imunitatea electromagnetică
(Pentru utilizare la domiciliu)
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de IMUNITATE

Nivel de test
IEC 60601

Nivel de
conformitate

Mediu
electromagnetic
- orientări

Descărcare

±8 kV

±8 kV

Pardoselile trebuie să

electrostatică (DES)

la contact

la contact

fie din lemn, ciment

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

sau plăci ceramice.

±8 kV,

±8 kV,

Dacă pardoselile sunt

±15 kV în aer

±15 kV în aer

acoperite cu material
sintetic, umiditatea
relativă trebuie să fie
de cel puțin 30%.

Impulsuri electrice

±2 kV,

±2 kV,

Calitatea rețelei de

tranzitorii rapide/în

100 kHz, pentru portul

100 kHz, pentru portul

alimentare trebuie să

rafale IEC 61000-4-4

de alimentare cu c.a.

de alimentare cu c.a.

fie tipică unui mediu
comercial sau spitalicesc.

Scurgere de

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

Calitatea rețelei de

supratensiune

(în modul diferențial)

(în modul diferențial)

alimentare trebuie să

IEC/EN 61000-4-5

fie tipică unui mediu
comercial sau spitalicesc.

Căderi de tensiune,

0% UT;

0% UT;

Calitatea rețelei de

întreruperi de scurtă

0,5 cicluri

0,5 cicluri

alimentare trebuie să

durată și variații de

La 0°, 45°, 90°,

La 0°, 45°, 90°,

fie tipică unui mediu

tensiune pe liniile de

135°, 180°, 225°,

135°, 180°, 225°,

comercial sau spitalicesc.

alimentare cu energie

270° și 315°

270° și 315°

electrică

0% UT; 1 ciclu și

0% UT; 1 ciclu și

IEC/EN 61000-4-11

70% UT;

70% UT;

25/30 cicluri

25/30 cicluri

Monofază: la 0°

Monofază: la 0°

0% UT;

0% UT;

250/300 cicluri

250/300 cicluri

30 A/m; 50 Hz sau 60 Hz

30 A/m; 50 Hz sau 60 Hz

Câmpul electromagnetic

Câmpurile magnetice

al curentului nominal

ale curentului nominal

(50/60 Hz)

trebuie să fie la niveluri

IEC/EN 61000-4-8

caracteristice unei
locații tipice într-un
mediu tipic comercial
sau spitalicesc.
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TABELUL 3
Orientări și declarația producătorului - imunitatea electromagnetică
(Pentru utilizare la domiciliu)
Dispozitivul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de

Nivel de test

Nivel de

Mediu electromagnetic

IMUNITATE

IEC 60601

conformitate

- orientări

FR condusă
IEC 61000-4-6

3 V pentru
0,15 - 80 MHz; 6 V în
benzile ISM și cele
alocate serviciului
de amatori între
0,15 - 80 MHz

3 V pentru
0,15 - 80 MHz; 6 V în
benzile ISM și cele
alocate serviciului
de amatori între
0,15 - 80 MHz

Echipamentele de comunicații RF
portabile și mobile nu trebuie să
fie utilizate mai aproape de oricare
dintre componentele dispozitivului,
inclusiv cablurile, decât distanța de
separare recomandată, calculată
pe baza ecuației aplicabile
frecvenței emițătorului.

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

Distanța de separare recomandată
80 MHz - 800 MHz
800 MHz - 2,7 Ghz
unde P este puterea maximă de
ieșire a emițătorului în wați (W)
conform datelor tehnice ale
producătorului emițătorului
și d este distanța de separare
recomandată în metri (m).

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

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

2450 MHz, 28 V/m

2450 MHz, 28 V/m

240 MHz, 5500 MHZ,
5785 MHz, 9 V/m

40 MHz, 5500 HZ,
5785 MHz, 9 V/m

FR radiată
IEC 61000-4-3

Rezistența câmpului de la
emițătoarele RF fixe, determinată
de un sondaj electromagnetic
al amplasamentului, ar trebui
să fie mai mică decât nivelul de
conformitate în fiecare domeniu
de frecvență.
Interferența poate să apară în
vecinătatea echipamentelor
marcate cu următorul simbol:
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TABELUL 4
Distanțe de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile
și dispozitiv (Pentru utilizare la domiciliu)
Dispozitivul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile
radiate. Clientul sau utilizatorul dispozitivului poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice
menținând o distanță minimă recomandată între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile
(emițătoare) și dispozitiv, conform recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea maximă de ieșire
a echipamentului de comunicație.
Puterea nominală
maximă de ieșire
a emițătorului

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului m
80 MHz - 800 MHz

800 MHz - 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

23

Pentru emițătoarele cu o putere maximă de ieșire care nu este indicată mai sus, distanța de separare
recomandată d în metri (m) poate fi estimată utilizând ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului, unde P
este puterea maximă de ieșire a emițătorului, exprimată în wați (W) conform producătorului emițătorului.
NOTA 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență cel mai înalt.
NOTA 2: Este posibil ca aceste orientări să nu fie aplicabile în toate situațiile. Propagarea electromagnetică
este afectată de absorbția și reflexia structurilor, obiectelor și a persoanelor.

12.3 Eliminarea produsului
Acest produs conține echipamente electrice și electronice.
1. Componentele interne ale acestui produs pot conține materiale periculoase.
Eliminați acest produs în conformitate cu sistemele și reglementările locale
sau regionale de gestionare a deșeurilor.
2. Nu aruncați ca deșeuri municipale nesortate.
3. Pentru informații suplimentare privind performanța de mediu a acestui
produs, vizitați site-ul nostru www.ameda.com.
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13. CONDIȚII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE

41ºF
5ºC

106

90

104ºF
40ºC

%
15

70

Condiții de utilizare

kPa

Condiții de transport/depozitare

14. UTILIZARE ÎN TIMPUL CĂLĂTORIEI SAU UTILIZARE
INTERNAȚIONALĂ

!

AVERTIZARE: Utilizați NUMAI adaptorul de curent alternativ recomandat
pentru pompa de sân Ameda Mya Joy. Adaptoarele de curent alternativ cu
configurări pentru Australia, Regatul Unit al Marii Britanii sau alte configurări
internaționale nu sunt destinate pentru a fi utilizate în America de Nord.
Dacă veți călători în afara țării în care ați primit pompa pentru sân Ameda Mya
Joy, va trebui să utilizați baterii sau un adaptor de curent alternativ pentru Ameda
Mya Joy specific pentru acea zonă pentru a putea utiliza pompa pentru sân pe
perioada călătoriei.

!

AVERTIZARE: V-ați putea răni grav sau ați putea deteriora pompa
pentru sân.
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15. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB AMEDA
ANUMITE POMPE POT INCLUDE UNELE DINTRE ACESTE ACCESORII:

Puteți comanda aceste accesorii suplimentare sau piese de schimb și online, de la un distribuitor
local Ameda sau un furnizor acoperit de asigurare Ameda, consultați www.ameda.com pentru mai
multe informații.

Borsetă mare

Borsetă de
depozitare
a laptelui
Cool‘N Carry

Element
de răcire

Adaptor
de curent
alternativ

Borsetă mică

Biberoane
de stocare
a laptelui
matern

Pungi
Store‘N
Pour

Suporți
pentru
recipient

O pompă
manuală
pentru sân

30,5 mm

36,0 mm

28,5 mm
32,5 mm

21,0 mm
25,0 mm 28,5 mm
32,5/36,0 mm
28,5 mm
Stimulator areolă
Cupă
Cupă
Cupe de introduce/30,5 mm
Flexishield™
colectoare colectare Cupă colectoare
colectoare

Valvă
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Diafragmă

Tuburi

Adaptor tub

Capac
adaptor

Inel de
blocare

Disc de
blocare

