
Kojení
PRŮVODCE SORTIMENTEM

®

We know how much breastfeeding matters to you!



Výzkum ukazuje, že AMEDA Elite má schopnost nastartovat a
udržovat tvorbu mléka matek, jejichž děti zůstávají
hospitalizovány na jednotce intenzívní péče.2

Ameda Elite™

Electrická víceuživatelská prsní odsávačka*

1Larkin T, et al. Examining a new hospital-grade breast pump. Adv. Neo Care. 2013;13(1):75-82.
2Rosen L, Shuster K, & Cornsweet Barber C. Does the Ameda Elite breast pump have the ability to bring in and maintain the milk supply of mothers whose babies are in the neonatal intensive care unit (NICU)?
Acapulco, Mexico: International Lactation Consultant Association Conference;2001.

KLINICKY PROKÁZÁNO:
• 62% matek dosahuje tvorbu mléka větší než 700ml/den
• 35% matek tvoří více než >1000ml/den
• Průměrná tvorba mléka ve studii 817ml/den
• Tyto výsledky jsou dnes vyšší než do současné doby
publikované studie vztahu mezi odsáváním a získaným
objemem mléka.1

VACUSENSE™ TECHNOLOGIE: Je ji vybavena pouze
Ameda Platinum odsávačka, která nabízí stálé 
odsávání během jednoduchého nebo dvojitého 
odsávání.

*úrčeno pro zdravotnická zařízení

Electrická víceuživatelská prsní odsávačka*
PLATINUM

Ameda–
®

VLASTNÍ NASTAVENÍ:
Individualně nastavitelná rychlost a síla
sání umožňuje každé mamince najít to

nejlepší nastavení odsávačky a tak
maximalizovat tvorbu mléka.

       OCHRANNÁ PŘEPÁŽKA:
Ameda je vybavena ochrannou

přepážkou jenž zabraňuje vniknutí mléka
a tekutin při odsávání do  trubiček a těla

odsávačky.
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HYGIENIKIT

Purely Yours Lactaline™

Dvojitá odsávačka mléka

• Carry All Bag• Ultra Tote • Shoulder Bag• Express Bag • Cool’N Carry™

   Milk Storage Tote
• Autoadaptér

Volitelné příslušenství: pro použití s odsávačkami Purely Yours Lactaline a Purely Yours Una

Ať už se vracíte do práce nebo chcete rychlé a snadné odsávání, Ameda
Lactaline dvojitá odsávačka mléka, navržená pro každodenní použití, je
ideální prsní odsávačkou. Ameda HygieniKit®sběrný systém mateřského
mléka použitý u odsávačky, ušetří mamince čas. Studie zjistila, že dvojité
odsávání pomáhá zvýšit tvorbu mléka3,4

VLASTNÍ NASTAVENÍ:
Individualně nastavitelná rychlost a
síla sání umožňuje každé mamince
najít to nejlepší nastavení odsávačky
a tak maximalizovat tvorbu mléka.
Pohodlné používání, Purely Yours
Lactaline a Purely Yours Una pracují
se síťovým adaptérem, tužkovými
bateriemi nebo s volitelným
autoadaptérem.

 Skvělé pro mámy, dávajicí přednost jedné odsávačce.

Purely Yours Una™

Elektrická prsní odsávačka

HYGIENIKIT

OCHRANNÁ PŘEPÁŽKA:
Ameda je vybavena ochrannou

přepážkou jenž zabraňuje vniknutí
mléka a tekutin při odsávání do

trubiček a těla odsávačky.

3 Jones, E, Dimmock PW, Spencer SA. A randomized controlled trial to compare methods of milk expression afer preterm delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2011;85:F91-95. 
4 Prime DK, Garbin CP, Hartmann PE, Kent JC. Simultaneous breast expression in breastfeeding women is more efficacious than sequential breast expression. Breastfeed Med 2012;7(6):442-7.
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Manuální prsní odsávačka
Tato ergonomická a kompaktní ruční odsávačka byla
oceněna High Design-Innovation Quality Award Desig-
novým centrem Nordrhein-Westfalen v Německu.
Odsává přímo do kterékoliv standardní dětské lahvičky
nebo zmrazovacího sáčku. Snadno se používá a umožňuje
získat více mléka více-fázovým odsáváním měněním
frekvence mačkání rukojetí. Obsahuje volitelně
Flexishield™ Areola Stimulator nebo tašku.

CustomFit™ Prsní nástavec
Pro pohodlné odsávání a co nejlepší odtékání mléka
potřebuje každá matka správnou velikost prsního
nástavce.

Výzkum ukázal, že téměř třetina matek, které používají
odsávačky, pociťují větší pohodlí a více odsátého mléka,
pokud mají správnou velikost prsního nástavce.5

Ameda CustomFit prsní nástavec je navržen pro práci se
všemi odsávačkami Ameda. Jednoduše přendejte ventil a
membránu do nového lépe padnoucího prsního nástavce
a můžete začít odsávat.

7 VELIKOSTI PRSNÍHO NÁSTAVCE
Pro různé potřeby maminek

EXTRA MALÝ
Silikonový stimulator dvorců
(Pasuje do standardního nástvce 25.0 mm)

21.0 mm

MALÝ
Redukční vložka
(Pasuje do standardního nástavce 25.0 mm)

22.5 mm

STANDARD
(Součástí všech sad a odsávaček Ameda) 25.0 mm

STŘEDNÍ
(2) Zakázkový prsní nástavec (Pasuje
do  velkého prsního nástavce 30.5 mm)

28.5 mm

VELKÝ 
(2) Zakázkový prsní nástavec    30.5 mm

X-LARGE
(2) Zakázkový prsní nástavec
(Pasuje do XX-Large nástavce 36.0 mm)

32.5 mm

XX-LARGE
(2) Zakázkový prsní nástavec     36.0 mm

5 Jones, E. et al A randomized controlled trial to compare methods of milk expression after preterm 
delivery. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001;R91-F95.

Ameda odsávací
souprava
Můžete se těšit na výhody používání stejné sady u
všech elektrických prsních odsávaček Ameda.
AMEDA má ochrannou bariéru, která pomáhá při
odsávání uchovávat mléko a vlhkost mimo z trubičky
odsávačky

Silikonová

membrána + nebo



ComfortGel ® Víceúčelové
h hydrogelové polštářky

 Ameda ComfortGel polštářky
 poskytují přiložením úlevu kojícím
 matkám. Tyto popularní polštářky

 pomáhají zmírnit bolesti uklidněním,
 ochlazením, a ochranou bradavek, tím že zvlhčí jejich
okolí pro optimální hojení, což lékaři doporučují již
mnoho let. Navíc poskytují další ochranu před třením o
oblečení a diskrétně a bezpečně se hodí do jakékoliv
podprsenky. Nejlepší ze všecho, Ameda ComfortGel má
dlouhou životnost, čímž poskytuje lepší hodnotu. Mohou
být opláchnuty a použity znovu po dobu až 6 dní.

Chrániče bradavek
• Podložky s velkými otvory chrání
bolavé bradavky

Formovače
bradavek
• Podložky s malými
otvory pomáhájí vytáhnout vpáčené bradavky

Kojící kloboučky
• Podporuje přisátí dítěte
 k prsu
• Kryje bolavé nebo rozpraskané bradavky

Ameda NoShow Premium
jednorázové vložky do podprsenky
pomáhají předcházet
nepříjemnému prosakování.
Prodyšná vnější vrstva pomáhá
podporovat zdravou pokožku
tím že vnitřní savé jádro odvádí vlhkost od pokožky.

Unikátní trojúhelníkový tvar vložek Ameda NoShow
Premium byl navržen aby pasoval do jakékoliv
podprsenky.

NoShow Premium™

Jednorázové vložky do podprsenky

Láhvičky
na mateřské mléko
120 mL lahvičky na uložení mateřského mléka od Amedy
s dobře těsnícími víčky jsou skvělou volbou pro
bezpečné uložení mateřského mléka. Jsou bez BPA,
vhodné do mrazničky i myčky.

Maloobchodní balení
náhradních částí
pro odsávačky Ameda



The Ameda Logo, Ameda, Ameda Mom Inspired. Hospital Trusted,
Airlock Protection, Ameda Elite, Ameda Platinum, CustomControl,
CustomFit, CustomFit Flange System, Flexishield, HygieniKit,
NoShow Premium, Proven Airlock Protection, Purely Yours Lactaline,
Purely Yours Una, SMB, Store’N Pour and VacuSense are trademarks
and/or registered trademarks of Ameda, Inc. in the United States and
other countries.
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Ameda®…kde se prsní odsávačky zrodily a vyvinuly
V Amedě, víme jak moc je kojení pro matky a jejich děti důležité
Příběh Amedy začíná zaujetím pro kojení

Před více než 70-ti léty ve Švédsku, se inženýru Einaru Egnellovi stala životním posláním  
pomoc kojícím matkám. Po letech výzkumu, Egnell vyvinul první pohodlnou a účinou prsní 
odsávačku. Během toho, Egnell také vytvořil normy pro vakum a cyklování, které dodnes 
používají laktační poradci k posuzování většiny prsních odsávaček.

Dnešní prsní odsávačky od Amedy kombinují Egnellovu innovativní technologii s
vlastnostmi, které v 21. století maminky očekávají.

 Všechno co Ameda nabízí — prsní odsávačky, výrobky pro kojení, laktační poradenství, a
profesionální podporu laktace — odráží naše zaujetí pro kojení.

Víme, jak moc kojení pro Vás znamená!

SMB™ BREAST PUMP

Distribuce v ČR a SR:

Ing. Lubomír Fiedler, Trnkova 144, Brno(CZ)
Pro informace o výrobcích a prodejcích navštivte

www.ameda.direct


