
Choosing your PersonalFit™ breast shield size 
Make sure to use the right breast shield size. It is an essential component of effective pumping, helping to optimise milk flow.

Understanding Medela’s PersonalFit™ sizing
 Pumping should not hurt. For maximum comfort and pumping efficiency, Medela offers five breast shield sizes. This guide is a starting 
point to help determine your optimal size based on your nipple diameter. 

Test your breast shield size
l Start with the 24 mm that came with your pump, or the size determined by measuring.
l Center the nipple and gently hold the breast shield against your breast.
l Adjust for Maximum Comfort Vacuum™ to achieve optimum suction level.
l Refer to the images below while pumping in the expression phase (after the stimulation phase).

Reasons to try a new size
l  Does your nipple rub the tunnel sides to the point  

of causing discomfort?
l  Do you see excessive areola being pulled into the tunnel?

l Do you see any redness?
l Is your nipple or areola turning white?
l Do you feel unexpressed milk after pumping?

If you answered «YES» to any of these questions, consider trying a new size by following the measuring instructions above.  
If you are still unsure that you selected the correct size, see a lactation consultant or breastfeeding specialist.

Step 1
Using a ruler or measuring tape measure the diameter of your nipple 
at base (across middle) in millimeters (mm). Do not include areola.

Step 2
Based on your measurement, determine your PersonalFit breast 
shield size. Example: If your nipple size measures 16 mm in diame-
ter, the recommended PersonalFit breast shield size is 21 mm.

Measure  

nipple diameter

PersonalFit size

l  The nipple rubs along the side 
of the tunnel.

l Try a larger size.

l  The nipple is centered and 
moves freely.

l  The nipple and excessive  
areola are pulled into the tunnel.

l  Try a smaller size.
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l  You may need a different 

size per breast.

l  Your breast shield size will 
depend on your breast 
tissue and skin elasticity.

l  Your breast shield size 
could change over the 
duration of your pumping 
experience.

l  When you apply vacuum  
pressure, your nipple size 
could change.

l  Pressing the breast shield 
too hard could block milk 
ducts.

Did you know?
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A helyes méretű PersonalFitTM szívófej kiválasztása
A megfelelő méretű szívófej nélkülözhetetelen a hatékony fejéshez, segíti optimalizálni a tejáramlást.

Mellbimbó Mellbimbó 
átmérője

Szívófej 
méreteMellbimbó töve

mérendő
17 mm-ig 20 mm-ig 23 mm-ig 26 mm-ig 32 mm-ig

Bimbóudvar

A fejésnek nem szabad fájdalmasnak lennie. A maximális kényelem és hatékonyság érdekében a Medela öt különböző méretű szívó- 
fejet fejlesztett ki. Használja ezt a tájékoztatót kiindulási pontként az optimális méret megtalálásához a mellbimbó átmérője alapján.  

Ha a fenti kérdések bármelyikére IGEN-nel válaszolt, érdemes kipróbálnia egy másik méretű szívófejet.
Ha még ezek után sem biztos benne, hogy a megfelelő méretet választotta, keressen fel egy laktációs szakértőt vagy egy szoptatási 
tanácsadót.

Egy vonalzó vagy mérőszalag segítségével mérje le a mellbim-
bó átmérőjét a tövétől milliméterekben. A bimbóudvart ne 
számítsa bele.

 | Kezdje a mellszívóhoz kapott 24 mm-es szívófejjel vagy azzal a mérettel, ami a lemért adatok alapján 
illeszkedni fog.

 | Helyezze a szívófejet a mellére úgy, hogy a mellbimbó pontosan a csatorna közepén helyezkedjen el.
 | Igazítsa meg, hogy a Maximum Comfort vákuumTM a legoptimálisabb szívóerősségen működjön. 
 | Tanulmányozza az alábbi ábrákat a stimulációs fázist követő fejéskor.

 | A mellbimbó kényelmetlenül hozzádörzsölődik a mellbimbója a 
szívófej csatornájának széleihez?

 | Túl sok bimbóudvar húzódott bele a szívófej csatornájába?

 | Tapasztal kivörösödést?
 | Érzékeli a mellbimbó és a bimbóudvar elfehéredését?
 | Fejéskor nem ürül ki megfelelően a melle?

 | A mellbimbó hozzádörzsölő-
dik a csatorna széléhez.

 | Próbáljon ki egy nagyobb 
méretet.

 | A mellbimbó középen 
helyezkedik el és szabad a 
mozgása.

 | A mellbimbó és bimbóudvar túl-
ságosan belehúzódott a szívófej 
csatornájába.

 | Próbáljon ki egy kisebb méretet.

 | Elképzelhető, hogy 
mellenként eltérő méretű 
szívófejre van szüksége.

 | A szívófej mérete függ 
a mellszövettől és a bőr 
rugalmasságától.

 | A szívónyomás hatására 
megváltozhat a mellbimbó 
mérete.

 | Ha túl erősen nyomja a 
szívófejet, eldugulhatnak a 
tejcsatornák.

A mért adatok alapján határozza meg, milyen PersonalFit 
szívófejre van szüksége. Például: Ha a mellbimbó átmérője  
16 mm, a 21 mm-es szívófej használata ajánlott.

A Medela PersonalFitTM szívófej méreteiről

1. lépés

A szívófej illeszkedésének ellenőrzése

Mikor indokolt másik méret használata

Tudta?

túl kicsi helyes méret túl nagy

2. lépés


