
 

Használati útmutató 

Anyatejgyűjtő kagyló 

A Medela Anyatejgyűjtő kagyló összegyűjti a kifolyt tejet, és kényelmes viselet. Az anatómiai forma és 
a bőrbarát, rugalmas anyag kellemes és diszkrét viseletet biztosít.  
 
Használata javasolt: 
– Szoptatás alatt, amikor megindul a tejfolyás a másik mellben 
– Ha túl sok tej szivárgás  
Kerülje az éjszakai viselést, hogy elkerülje az érzékeny foltok kialakulását.  
 
Összeszerelés és használat: 
Helyezze a szilikon membránt a héjra. Ügyeljen arra, hogy körbe-körbe kattanjon. Helyezze az 
összeszerelt tejgyűjtő héjat a melltartóba úgy, hogy a szilikon membrán nyílása a mellbimbója fölött 
legyen. Javasoljuk, hogy viseljen szoptatós melltartót; A szoptatós melltartók tágasabbak, és a 
tejgyűjtő héj kisebb nyomást gyakorol a mellre. Ügyeljen arra, hogy a kifolyócső felfelé nézzen. A héj 
eltávolításakor dőljön kissé előre. Az összegyűjtött tejet ezután egy másik edénybe lehet önteni.  
 
Figyelmeztetés: Csak a szoptatás alatt gyűjtött tejet szabad steril edénybe menteni. Ha a tejet nem 
adja azonnal a babának, helyezze a hűtőszekrénybe, és 24 órán belül használja fel. Annak érdekében, 
hogy a nedvesség ne károsítsa a mellbimbókat, javasoljuk, hogy 2-3 óránként távolítsa el a héjakat, és 
hagyja megszáradni a mellet.  
 
Tisztítási utasítások: Az első használat előtt, majd naponta egyszer helyezze a szétválasztott részeket 
egy hideg vízzel megtöltött kis edénybe. Desztillált víz használata javasolt – ha csapvizet használunk, a 
vízkőképződés elkerülése érdekében kevés citromsavat adunk a vízhez. Forraljuk fel a vizet, és 
forraljuk tovább körülbelül 5 percig. Öntse le a vizet, és alaposan öblítse le az alkatrészeket. Helyezze 
az alkatrészeket egy tiszta ruhára, hogy megszáradjanak. Minden használat után válassza szét az 
alkatrészeket. A héjakat és a membránokat enyhe tisztítóoldattal le kell mosni, alaposan le kell 
öblíteni hideg vízzel, és tiszta ruhán meg kell szárítani.  
 
Megjegyzés: A héjak és membránok mosogatógépbe vagy autoklávba tehetők.  
Anyag:  Burkolat: Polipropilén;  
  Membrán: Szilikon  
Lapos vagy befele forduló mellbimbók kezelésére a Medela mellbimbóformázót ajánljuk. A Medela 
Bimbóvédő kagylók használatával megvédheti a fájó és repedezett mellbimbókat a további irritációtól. 


