

Đóng nắp bình đựng sữa lại và cất vào tủ lạnh để
bảo quản sữa.

•

Khi dùng pin (máy thuê không đi kèm hộp pin )
Bộ pin xạc kèm theo máy Pump In Style Advanced
chỉ thiết kế để dùng RIÊNG cho máy Pump In Style
Advanced. Bộ bao gồm 10 viên
pin AA alkaline hoặc dùng pin
xạc.
Lắp pin: dùng tay ấn nắp trượt
của hộp đựng pin ra ngoài. Chú
ý: đặt đúng cực của pin. 5 viên
pin ở mỗi bên của hộp xạc.

Vệ sinh và tiệt khuẩn
Vệ sinh: Rửa tay thật sạch bằng xà phòng trước khi
tiếp xúc với vú và các bộ phận của máy.Không sờ vào
phần bên trong của bình và nắp bình đựng sữa.
Lau sạch vú và vùng xung quanh bằng khăn ẩm.
Không dùng xà phòng hoặc cồn để tránh làm khô da và
làm nứt đầu núm vú.
Chú ý Quan trọng: Phải tháo rời tất cả các bộ phận ra
trước khi làm vệ sinh và tiệt khuẩn. Đặc biệt phải tháo
rời van nhựa màu vàng và màng cao su ra khỏi nhau.
Vệ sinh 1 lần mỗi ngày: Tháo ra, rửa và tráng bằng
nước sạch tất cả các bộ phận tiếp xúc với sữa mẹ. Sau
đó tráng bằng nước sôi hoặc đun sôi không quá 3 phút.
Để ráo nước trên 1 chiếc khăn sạch.
* Không tiệt trùng các bộ phận bằng lò vi sóng
Vệ sinh sau mỗi lần sử dụng: Tháo ra, rửa bằng
nước xà phòng ấm tất cả các bộ phận tiếp xúc với sữa
mẹ. Sau đó tráng bằng nước sạch và để ráo nước trên
1 chiếc khăn sạch.
Lau động cơ bằng một chiếc khăn ẩm (không dùng
khăn ướt).
Vệ sinh ống silicon: Bạn hãy kiểm tra xem có sữa
hoặc hơi nước trong ống silicon sau mỗi lần sử dụng
không ?.
• Nếu có hơi nước trong ống: Sau khi dùng để ống
silicon vẫn cắm vào máy và chạy không tải khoảng
1~2 phút hoặc cho đến khi ống trở nên khô ráo.

Nếu có sữa trong ống: Tắt máy, rút phích điện.
Tháo ống ra và làm vệ sinh như trong phần hướng
dẫn “Vệ sinh 1 lần mỗi ngày”. Treo ống lên để chảy
hết nước. Nếu muốn làm khô nhanh thì ta lắp ống
vào máy và chạy không tải khoảng 1~2 phút hoặc
cho đến khi ống trở nên khô ráo.

Tip: Dùng khăn sạch cuộn các bộ phận lại hoặc bảo
quản trong 1 chiếc hộp kín, nếu chưa sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nếu sữa bị chảy vào trong máy:
1. Tắt máy và rút phích điện ra khỏi nguồn điện
2. Tháo ống hút ra khỏi máy
3. Mở mặt máy dùng ngón tay cái
4. Chu ý tháo đầu bịt lỗ hút ra khỏi
mọi lỗ bịt.
5. Lau sạch màng rung bằng khăn
ẩm và mềm, không rửa hoặc
nhúng các bộ phận và động cơ
xuống nước.
6. Sau khi để khô các bộ phận, lắp lại như ban đầu.

Bảo quản sữa mẹ
Bạn hãy tham khảo Y kiến Bác sỹ đối với các trường
hợp đặc biệt.
Bảo quản sữa mẹ (trẻ khỏe mạnh, đẻ thường )
Nhiệt độ
Tủ lạnh
Ngăn đá tủ
phòng
lạnh
Sữa mẹ
6 tháng tại Không bảo
3-5 ngày
vừa hút
16O C
quản
tại 4OC
Sữa rã
đông (đã
để lạnh)
-

-

Không được
bảo quản

10 tiếng

Không làm
lạnh lại

Khi bảo quản lạnh, không để sữa chiếm quá ¾ thể
tích bình để dành không gian cho sữa nở ra.
Dán nhãn đề ngày hút sữa lên vỏ bình.
Làm ấm sữa bằng cách ngâm bình sữa trong nước
nóng. Có thể rã đông bằng cách để sữa trong ngăn
mát của tủ lạnh qua 1 đêm.
Lắc nhẹ bình đựng sữa trước khi dùng để trộn lẫn
chất béo kết tủa trong sữa.
Chú ý: Không rã đông sữa bằng lò vi sóng, hoặc
đun trong nồi nước sôi.

HOTLINE bán hàng: 094.8806.119
Medela AG * www.medela.ch
Lattichstrasse 4b, 6341 Baar, Thụy Sĩ
Shop Nam Chi - Bán & cho thuê máy hút sữa Medela
P.302, A12, ngõ 58, Hoàng Đạo Thành,Kim Giang,HN
facebook.com/mhsmedela
mayhutsuahanoi.com

Vắt sữa

Lắp ráp

Kết quả lắp ráp Medela pump trên medela pump rút gọn.
Các máy pump khác hoàn toàn tương tự.

1. Lắp Phễu chụp vú và Khớp nối
thật khít vào nhau. Nếu hở máy
sẽ bị mất chân không

Bạn hãy chọn vị trí ngồi thật thoải máy và thư giãn. Tốt
nhất là bạn nên kê chân lên một đồ vật thấp trong khi
hút sữa hoặc cho con bú. Như vậy sẽ tránh không làm
cho cột sống dưới và ruột già bị quá tải.

2. Lắp màng cao su vào van sao
cho màng nằm thật phẳng trên
mặt van.

9. Lắp giắc cắm đầu ra của bộ
adapter nguồn hoặc của bộ
pin xạc vào lỗ cắm trên mặt
máy. Cắm adapter nguồn vào
điện lưới.

3. Lắp van vào Phễu chụp vú
(Chú ý: mặt của van phải xoay
theo trục của Phễu chụp vú)

10. Đặt Phễu chụp vú vào giữa
tâm của núm vú
-Không nghiêng bình trong khi
hút và không hút đầy bình.
-Chú ý không để gập, bẻ ống
silicon trong khi hút.
11. Bật máy Pump In Style
Advanced, máy sẽ tự động
chạy chế độ kích thích sữa về.
Bạn điều chỉnh tốc độ hút
bằng cách vặn chiết áp nguồn
cho đến khi cảm thấy phù hợp
với mình nhất.

4. Vặn bình đựng sữa vào Khớp
nối .

5. Lắp một đầu ống silicon vào Lỗ
tròn ở mặt sau Khớp nối.

Ứng dụng





Dùng để hút sữa tại nơi làm việc hoặc khi không
có trẻ ở bên
Duy trì khả năng ra sữa của mẹ trong trường hợp
con không bú mẹ.
Chữa tắc tia sữa
Hút sữa tại nhà và ở ngoài

Lưu ý: Phải vệ sinh máy ngay sau khi dùng, cất máy tại
nơi khô ráo. Bảo quản máy trước kiến và côn trùng.
Nếu sữa hoặc kiến vào động cơ làm hỏng màng rung
thì máy sẽ không được bảo hành

6. Lắp đầu còn lại của ống silicon
vào lỗ hút trên mặt máy. Nếu
tháo ra: rút thẳng ống theo trục
ngang, không kéo lệch hoặc bẻ
gập ống
7. Nếu hút 1 bên (chữa tắc sữa)
thì phải bịt lỗ hút thứ 2 lại

8. Nếu hút cả 2 bên lắp đầu bịt
vào vị trí ở giữa

12. Sau 2 phút máy sẽ tự động
chuyển sang chế độ Vắt Sữa.
Nếu sữa của bạn về trước
thời gian này, thì bạn hãy ấn
nút Let-Down, máy sẽ chuyển
sang chế độ Vắt sữa.
Sau đó bạn có thể chọn mức áp lực bơm sữa hiệu
quả nhất cho mình, mà vẫn không gây đau vú (mức
này khác nhau ở mỗi phụ nữ)
Nghiên cứu chuyên sâu đã chứng minh: máy sẽ hút
hiệu quả hơn khi Bạn dùng chế độ mức áp lực bơm
sữa hiệu quả nhất – nghĩa là Bạn sẽ hút được nhiều
sữa hơn với thời gian ngắn hơn.




Khi hút xong: tắt máy, rút phích điện,
Tháo ống lắp ở phía sau phễu chụp vú ra trước khi
đặt bình sữa xuống.
Sử dụng chân đế bình đựng sữa mầu vàng để
tránh đánh đổ bình

