Hướng dẫn dùng máy hút sữa
Medela Swing Maxi
Máy hút sữa Medela Swing Maxi 2 bên massage
là máy hút sữa đôi, với thiết kế gọn nhẹ rất lý tưởng
cho các bà mẹ đang tìm kiếm một giải pháp hút sữa
đơn giản, kinh tế và tiết kiệm thời gian. Lý tưởng để
tăng nguồn sữa mẹ và để sử dụng hàng ngày.

nhanh, liên tục để kích thích phản xạ bài tiết sữa
của người mẹ, tiếp theo trẻ bú với nhịp bú dài
hơn, sâu hơn giúp dòng sữa chảy ra dễ dàng
nhất.
11. Phản xạ bài tiết sữa của người mẹ xảy ra nhanh
và dòng sữa chảy ra dễ dàng là yếu tố quyết định
giúp giảm thời gian hút sữa đáng kể.

II. Lắp ráp Medela Swing Maxi

I. Ưu điểm của Medela Swing Maxi
1. Duy trì nguồn sữa mẹ khi đi làm: hút sữa đôi
giúp tăng cường và duy trì nguồn sữa mẹ lâu
dài.
2. Hiệu quả cao: công nghệ hút sữa 2 pha với chế
độ kích thích phản xạ bài tiết sữa của người mẹ
giúp sữa về nhanh hơn và rút ngắn tối đa thời
gian hút sữa.
3. Tạo sự thoải mái tối đa: máy cho phép bạn điều
chỉnh mức áp lực hút phù hợp với cơ thể của
mình.
4. Sử dụng dễ dàng: việc tháo lắp, sử dụng và vệ
sinh máy rất đơn giản và dễ dàng.
5. Linh hoạt: với thiết kế nhỏ, gọn giúp cho các bà
mẹ có thể hút sữa tại nhà và tại nơi làm việc,
máy có thể dùng điện lưới hoặc pin 3A.
6. Với máy hút sữa Medela Swing Maxi sẽ hút sữa
hai bên ngực đồng thời sẽ giúp tuyến sữa dẫn lưu
tốt hơn và điều này sẽ làm tăng nguồn cung cấp
sữa của người mẹ.
7. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn 18% sữa so với hút
sữa một bên trong mỗi lần hút.
8. Hút sữa đôi sẽ cung cấp sữa với hàm lượng
năng lượng cao hơn.
9. Tiết kiệm thời gian: hút sữa đôi giảm thời gian
vắt sữa xuống còn một nửa.
10. Công nghệ hút sữa 2 pha dựa trên nhịp bú sinh
lý tự nhiên của trẻ: đầu tiên trẻ bú với nhịp bú

SHOP NAM CHI - MAYHUTSUAHANOI.COM

KHI DÙNG PIN

IV. VỆ SINH
Vệ sinh tất cả các phụ kiện có thể tiếp xúc với
sữa mẹ: phễu hút, cổ nối phễu, van, nắp đậy
van, bình sữa. Không cần vệ sinh dây hút (ống
khí).
Trong trường hợp các mẹ muốn hút một bên :







Vệ sinh bằng nước rửa bình sữa: dùng bàn
chải lông mềm mịn để hạn chế trày xước gây
tăng khoảng hở –> giảm lực hút. Hong khô sau
khi rửa.
Đun sôi tiệt trùng: chỉ áp dụng sau khi đã rửa
sạch bằng nước rửa bình sữa (sạch chất béo).
Đun sôi trong 5 phút. Tránh để phụ kiện chạm
đáy nồi và thành nồi. Máy mới mua nên áp
dụng đun sôi tiệt trùng (theo đề nghị của nhà
sản xuất). Sử dụng loại nước rửa bình sữa tốt,
hong khô và cất trữ vệ sinh thì không nhất thiết
phải đun sôi mỗi ngày. Hạn chế đun sôi van
(mềm) thường xuyên, vì như thế vật liệu của
van dễ bị lão hóa.
Vệ sinh ngay sau mỗi lần sử dụng và hong
khô trên 1 tấm vải /giấy/ khay đựng sạch. Có
thể đựng tất cả trong hộp nhựa kín (như Super
Lock), hoặc túi nylon sạch buộc kín (loại túi
trong không dùng vật liệu tái chế nhé) rồi bỏ
vào ngăn mát tủ lạnh.

V. BẢO QUẢN SỮA MẸ

III. HÚT SỮA
Vị trí đặt phễu để hút sữa như sau :

- Bấm nút để bật máy
- Mặc định máy sẽ vào chế độ massage trong 2
phút, đèn LED sẽ nhấp nháy
- Sau 2 phút, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ
« sữa rơi » . Đèn LED sáng nhưng không nhấp
nháy.
- Ở mỗi chế độ đều có thể đều chỉnh các nút
« + » hoặc « - » để điều chỉnh tăng/giảm về
lực.

Sữa mẹ đã hút/ vắt nhưng chưa dùng ngay có thể
được bảo quản lạnh, hoặc đông đá như sau:

Nhiệt độ phòng >29oC – tối đa 1g

Nhiệt độ phòng máy lạnh <26oC, tối đa 6h

Túi đá khô để vận chuyển – tối đa 24h

Ngăn mát tủ lạnh – tối đa 48h

Ngăn đá tủ lạnh nhỏ 1 cửa – tối đa 2 tuần

Ngăn đá tủ lạnh 2 cửa (ngăn đá có cửa
riêng) – tối đa 3 tháng

Tủ đông chuyên dụng – tối đa 6 tháng

Dùng bình trữ sữa, hoặc túi trữ sữa để lưu
sữa. Dùng băng keo giấy, hoặc bút dạ/ bút lông
mực để ghi ngày tháng hút/ vắt lên bình/ túi để
ghi nhớ ngày lưu sữa.
Cách rã đông: chuyển bình/ túi sữa xuống ngăn
mát để tan dần. Cách làm ấm: ngâm bình, túi sữa
vào tô nước ấm (40oC).
HOTLINE tư vấn : 0948806119
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