
Swing Flex™

Swing Maxi Flex™

EN FR ELInstructions for use Mode d’emploi Εγχειρίδιο χρήσης

AR االستخدام تعليمات 



Thank you for choosing the Swing Flex / Swing Maxi Flex breast pump. Breast milk is the natural choice for your 
baby, but there are reasons and situations where breastfeeding is not possible. For over 50 years, it has been 
Medela’s conviction that these mothers and babies can be supported. In close cooperation with breastfeeding 
experts, Medela, one of the market leaders, has researched and developed breast pumps that perfectly meet 
breastfeeding mother’s needs. For mothers who insist on the best for their babies and themselves. Because you 
care.

Medela vous remercie d’avoir acheté un tire-lait Swing Flex/Swing Maxi Flex. Le lait maternel est ce qu’il y a de 
plus naturel pour votre enfant, mais dans certaines situations, l’allaitement au sein n’est pas possible. Depuis 
plus de 50 ans, Medela se donne pour mission d’assister ces mamans et ces bébés en difficulté. En étroite 
collaboration avec des experts de l’allaitement, Medela a développé des tire-laits qui répondent de façon 
optimale aux besoins des mères allaitantes. Ces appareils s’adressent aux mères qui ne veulent que le meilleur 
pour leur bébé et pour elles-mêmes. Parce que votre bien-être est important pour nous.

شكرًا لِك على اختيار مضخة الثدي Swing Flex / Swing Maxi Flex. من المعروف أن لبن األم هو الخيار الطبيعي 
لطفلك، ولكن هناك أسبابًا وحاالت تكون فيها الرضاعة الطبيعية غير ممكنة. ومنذ أكثر من 50 عاًما، كرست 

شركة Medela جهودها نحو دعم األمهات الالتي يجدن صعوبة في إرضاع أطفالهن. ومن خالل االستعانة بخبراء 
في الرضاعة الطبيعية، تمكنت Medela باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، من إجراء األبحاث 

والدراسات التي تمكنها من تطوير مضخات ثدي تلبي حاجات األمهات المرضعاتبشكلجيد. وذلك لألمهات المهتمات 
بتقديم األفضل ألطفالهن وألنفسهن. ألنِك تهتمين.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το θήλαστρο Swing Flex / Swing Maxi Flex. Το μητρικό γάλα είναι η 
φυσική επιλογή για το βρέφος σας. Υπάρχουν όμως λόγοι και περιπτώσεις που δεν επιτρέπουν τον 
φυσικό θηλασμό. Εδώ και περίπου 50 χρόνια τώρα, η Medela ήταν πεπεισμένη ότι οι συγκεκριμένες 
μητέρες και τα βρέφη τους μπορούν να βοηθηθούν. Σε στενή συνεργασία με ειδικούς σε θέματα 
θηλασμού, η Medela, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά, πραγματοποίησε έρευνες και 
δημιούργησε θήλαστρα που ικανοποιούν πλήρως τις θηλάζουσες μητέρες. Για εκείνες τις μητέρες που 
θέλουν το καλύτερο για τα βρέφη τους και τις ίδιες. Επειδή νοιάζεστε για το μωρό σας.
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The intended use and indications of breast pumps
Breast pumps are intended to be used by lactating women in the hospital or home environ-
ment for expressing breast milk. Breast pumps are indicated to alleviate the symptoms of 
engorgement by expressing milk. In case of mastitis breast pumps support the healing 
process by removing breast milk from the affected breast. Breast pumps are indicated to 
relieve sore and cracked nipples and to bring out flat or inverted nipples. Also breast 
pumps enable mothers to provide breast milk for babies who cannot feed directly at the 
breast for a variety of reasons such as latch-on problems, cleft palate or premature babies. 

Intended patient population/user 
Adolescent paediatric or adult lactating women. Many women find it convenient, or even 
necessary, to use a breast pump to express and store their breast milk once they have 
returned to work, are travelling or are otherwise separated from their baby. Women are 
often delighted to learn that a breast pump can be used as a supplement to breastfeeding 
and that some pumps are designed to mimic the suckling of a nursing baby. 

Contraindications
There are no known contraindications for the Swing Flex / Swing Maxi Flex breast pump. 

1. Intended use / Population – Contraindication
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Warning
Can lead to serious injury or death.

Note
Can lead to material damage.

Caution
Can lead to minor injury.

Info
Useful or important information that is 
not related to safety.

Symbols on the packaging

This symbol indicates that the material is part of a recovery/recycling process.

This symbol indicates a carton package.

This symbol indicates to keep the device away from sunlight.

This symbol indicates to handle the fragile device with care.

This symbol indicates the temperature limitation for operation, transport and storage.

This symbol indicates the humidity limitation for operation, transport and storage.

This symbol indicates the atmospheric pressure limitation for operation,  
transport and storage.

This symbol indicates to keep the device dry.

This symbol indicates that the packaging contains products intended to come in contact with 
food according to regulation 1935/2004.

This symbol indicates unique GSI Global Trade Item Numbers (GTIN).

This symbol indicates do not dispose the device together with unsorted municipal waste (for 
EU only).

This symbol indicates to follow instructions for use.

2. Meaning of symbols

i

The warning symbol identifies all instructions that are important for safety. Failure to 
observe these instructions can lead to injury or damage to the breast pump!  
When used in conjunction with the following words, the warning symbol stands for:

i



7Symbols on the device

This symbol indicates to follow instructions for use.

This symbol indicates the compliance with the essential requirements of the Council Directive 
93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices.

This symbol indicates the manufacturer.

This symbol indicates do not dispose the device together with unsorted municipal waste (for 
EU only).

This symbol indicates the compliance with additional USA and Canada safety 
requirements for medical electrical equipment.

This symbol indicates a type BF applied part.

This symbol indicates manufacturer’s serial number of the device.

This symbol indicates the positioning of battery cell.

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects and against 
harmful effects due to the ingress of water.

This symbol indicates the date of manufacture (four digits for the year and 
two digits for the month).

Symbols on the mains adapter

This symbol indicates that the mains adapter is a class II device.

This symbol indicates the compliance with China Compulsory Certification.

This symbol indicates that the mains adapter is for indoor use only.

This symbol indicates the compliance with USA and Canada safety requirements.

This symbol indicates the compliance with Federal Communications Commission require-
ments.

This symbol indicates polarity of d.c. power connector.

This CE-mark indicates the compliance with the low voltage and electromagnetic compatibil-
ity directive.
This symbol indicates to not dispose the device together with unsorted municipal waste (for 
EU only). The solid bar symbol indicates that mains adapter is put on the market after 13 
August 2005.



88 This symbol indicates the compliance with energy efficiency requirements.

This symbol indicates alternating current.

This symbol indicates direct current.

This symbol indicates the compliance with energy efficiency requirements.

SGS

This symbol indicates that the mains adapter is safety tested. 

This symbol indicates a short-circuit proof safety isolating transformer.

170053 -12
Singapore Consumer Protection Registration.

S This symbol indicates that the electronic device incorporating transformer(s) and electronic 
circuitry(ies), converts electrical power into single or multiple power outputs.

This symbol indicates the compliance with AUS/NZ requirements (regulatory compliance 
mark).

TÜV
SÜD
PSB

This symbol indicates the compliance with PSE requirements (Japan, Product Safety Electrical 
Appliance and Material Safety Law).

The KC mark indicates that the product meets Korean EMC and electric safety requirements.

IP20
This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects and against 
harmful effects due to the ingress of water.
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3. Important safety information

Failure to follow these instructions/safety information can lead to danger from the device. 
Subject to technical changes.

Separation from the mains is only 
assured through the disconnection of  
the mains adapter from the wall socket 
outlet.

Keep the mains adapter away from 
heated surfaces.

Do not reach for any electrical device if it 
has fallen into water.  
Unplug immediately.

The breast pump should never be left 
unattended when plugged into a power 
source.

Danger of electrocution! Keep the device 
dry! Never immerse in water or other 
liquids!

The Swing Flex / Swing Maxi Flex breast 
pump is not heat-resistant: Keep away 
from radiators and open flames.

Do not expose the motor unit to direct 
sunlight.

Never use a damaged device. Replace 
damaged or worn parts.

MAX. 
275 h

The operating life of the Swing Flex  
breast pump is 275 hours. The service 
life is two years.

Repairs must be performed only by an 
authorised service agency.
Do not repair yourself! No modifications 
to the device are permitted.

MAX. 
250 h

The operating life of the Swing Maxi Flex 
breast pump is 250 hours. The service 
life is two years.

Device

Use the Swing Flex / Swing Maxi Flex 
breast pump only for its intended use as 
described in this manual.

Do not drive whilst hands-free pumping.

Do not use the Swing Flex /Swing Maxi 
Flex breast pump while bathing or 
showering.

Supervision is necessary when the Swing 
Flex / Swing Maxi Flex breast pump is used 
in the vicinity of children.

Do not use the Swing Flex / Swing Maxi 
Flex breast pump while sleeping or 
overly drowsy.

Contact your lactation consultant or 
breastfeeding specialist if you experience 
problems or pain.

This is a single user product. Use by 
more than one person may present a 
health risk.

Portable and mobile radio frequency 
communications equipment can affect the 
Swing Flex / Swing Maxi Flex breast pump.

Never operate an electrical device if it has a damaged  
cord or plug, if it is not working properly, if it has  
been dropped or damaged, or dropped into water.

Use

Electrical use
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4. Product description Swing Flex  

1x Swing Flex tubing
article 201.1079  
spare part 101034002

swing

on/off button

reduce 
vacuum

increase 
vacuum

let-down 
button

LED

Spare parts and accessories available for order can be found in chapter 12.

Swing Flex –  single electric 2-Phase  
breast pump

power adapter port

battery  
compartment

PVC tubing port
fixing clip

1x connector
article 200.9728

1x bottle
article 811.0021

1x multi lid
article 200.2714

1x bottle stand
article 101033405

1x membrane

1x lid

breast shields:
 1 x 21 mm (article 101035239)
 1 x 24 mm (article 101035240)

1x motor unit:
article 600.0975
spare part 099.0015

1x mains adapter
 article spare part
Euro 4.8V  201.1055 099.0016
UK 4.8V 201.1056 099.0017
AUS/NZ 4.8V 201.1057 099.0018
CN 4.8V 201.1058 099.0276
US/JP 4.8V  201.1059 101033542
KR 4.8V 101034044 101038305
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1x bottle stand
article 101033405

1x membrane

5. Product description Swing Maxi Flex 

swing maxi

on/off button

reduce 
vacuum

increase 
vacuum

let-down 
button

LED

Swing Maxi Flex –  double electric 2-Phase 
breast pump

power adapter port

battery  
compartment

PVC tubing port
fixing clip

2x multi lid
article 200.2714

2x connector
article 200.9728

2x bottle
article 811.0021

2x bottle stand
article 101033405

2x membrane

2x lid

breast shields:
  2 x 21 mm (article 101035239)
  2 x 24 mm (article 101035240)

1x Swing Maxi Flex  
tubing
article 201.1087
spare part 101034003

1x motor unit:
article 200.4932
spare part 099.0270

1x mains adapter
 article spare part
Euro 12V  201.1146 099.0271
UK 12V 201.1147 099.0272
AUS/NZ 12V 201.1149 099.0273
CN 12V 101032865 099.0274
US/JP 12V  201.1148 101033543
KR 12V 101034045 101038303

long tubing

tubing holder

short tubings
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6. Cleaning

Washing and sanitising are two different activities. They must be done separately to protect 
you, your baby and the performance of your breast pump.
Wash – To clean the surfaces of the parts by physically removing contamination.
Sanitise – To kill living organisms, such as bacteria or viruses, that may be present  
on the surfaces of the parts.

6.1 Cleaning overview

When to clean

Tubing Motor unit

As needed see chapter 6.5 see chapter 6.6

When to clean

Breast shield(s) Connector and  
membrane

Bottles & lids

Before 1st use
✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash
✔ 6.4 sanitise

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash
✔ 6.4 sanitise

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash
✔ 6.4 sanitise

After each use ✔ 6.3 wash
✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.3 wash

Once per day ✔ 6.4 sanitise
✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.4 sanitise

✔ 6.2 disassemble  
✔ 6.4 sanitise
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Note

Caution

•  Do not spray or pour liquid directly onto 
the pump.

•  Only use drinking-quality water for 
cleaning.

•  Take apart and wash all parts that come 
in contact with the breast and breast milk 
immediately after use to avoid drying up 
of milk residues and to prevent growth of 
bacteria. 

•  Do not clean the tubing with Quick Clean 
bags in the microwave.

•  Unplug the breast pump before cleaning 
the motor unit.

i
•  The pump set requires no maintenance.
•  Take care not to damage parts of the 

pump set during cleaning.
•  Do not use the breast milk if bottles 

or components become damaged.

6.2 Disassemble

•  Remove and dispose the protective cover* 
from the breast shield before first use. 

•  Disassemble the pump set into its 
individual parts (breast shield, connector,  
membrane, milk bottle).

•  Open back cap of the connector by 
squeezing both flaps. 

•  Check all parts for damage. 
•  Replace damaged or worn parts.

*
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6. Cleaning

6.3 Wash
Before first use and after each use

6.4 Sanitise
Before first use and once per day

OR

OR

Place all parts, except for the tubing, 
on the top rack or in the cutlery section. 
Use a commercially available dish-
washing detergent. Dry after washing.

Use Quick Clean* bags in the micro-
wave in accordance with the instruc-
tions. Dry after sanitising.

*  Accessories available for order:  
see chapter 12. For more information,  
visit www.medela.com.

Sink Stovetop

Drying 
Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth. Put the clean parts in a clean 
storage bag or a clean environment. Do not store parts in an airtight container/bag if 
moist. It is important that all residual moisture dries.

1.  Rinse all parts with cold, clear 
drinking-quality water (approx. 
20 °C). 

2.  Clean these parts with plenty of 
warm, soapy water (approx. 30 °C). 
Use a commercially available 
washing-up liquid, preferably without 
artificial fragrances and colouring 
(pH neutral). 

3.  Rinse the parts with cold, clear 
drinking-quality water for  
10–15 seconds (approx. 20 °C).  
Dry after washing.

Dishwasher

Microwave

Cover all parts, except the tubing,
with water and boil at least for 
5 minutes. Dry after sanitising.
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1

To clean the motor unit, wipe the housing 
with a clean, damp (not wet) cloth. You may 
use drinking-quality water and a basic 
washing-up liquid or a non-abrasive 
detergent.

2

Additionally you may use an alcohol-based 
disinfecting agent.

•  No visible residues  
No cleaning needed.

•   With visible residues  
1. Rinse tubing in cool water 
2. Wash tubing in warm, soapy water 
3. Rinse tubing with clear water 
4. Shake out water droplets 
5. Hang to air dry

Do not sanitise the tubing.

1

6.5   Cleaning tubing i

•  If the individual components of the pump 
set are cleaned in a dishwasher, parts 
may be discoloured by food pigments. 
This has no impact on the function.

•  The membrane at the connector prevents 
the milk from flowing into the tubing, 
however, inspect the tubing after each 
pumping session for visible residues. If 
there are visible residues in the tubing, 
follow the instructions in chapter 6.5.

6.6   Cleaning the motor unit
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7. Preparing for pumping

Infoi

7.1 Mains operation

•  You can operate the Swing Flex / Swing 
Maxi Flex breast pump via battery or 
mains.

•  Battery operation: 
 The batteries do not need to be removed 
when the mains adapter is used for 
pumping. 

•  Regularly check the condition of the 
batteries in the motor unit.

•  If Swing Flex / Swing Maxi Flex will remain 
unused for a longer period of time, 
remove the batteries from the battery 
compartment.

•  Batteries last for 4 – 6 pumping sessions 
(approx. 1 ½ hours pumping time).

Plug the mains adapter cord into  
the motor unit. 

•  Mains operation:  
Follow the exact order of the steps.

•  Only use the mains adapter supplied with 
the Swing Flex / Swing Maxi Flex.

•  Make sure the voltage of the mains 
adapter is compatible with the power 
source.

Warning

1

7.2 Battery operation

1

Open the battery compartment on  
the back in the direction of the arrow.
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2

Insert four AA Mignon LR6 batteries  
for Swing Flex .
Insert six AAA Micro 1.5 V batteries  
for Swing Maxi Flex.

Plug the mains adapter into  
the mains socket. The motor unit  
is now ready for operation.

Close the battery compartment.  
The pump is ready for operation  
via battery.

2

3
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4Infoi

Note

i

7.3  Assembling the pump set

•  Carry out all the steps with care and 
assemble the pump set correctly. Other-
wise a good vacuum may not be 
achieved.

•  Use Medela original accessories only.
•  Hold the tubing by the connecting piece 

while attaching and detaching it.
•  All components must be completely dry 

before use.

Caution

Screw bottle into connector.

Check pump set components for wear or 
damage before use and replace if neces-
sary. 
Make sure parts are cleaned according to 
chapter 6 before assembling the pump set.
Carefully place the membrane into the 
connector with the flap into the opening of 
the connector. 
Make sure that the membrane forms a seal 
around the edge of the connector.

•  Wash hands thoroughly (at least one 
minute) with soap and water before 
touching the breast and pump parts. Dry 
your hands with a fresh towel or a 
single-use paper towel.

•  Also, bottles and component parts may 
become damaged if mishandled, e.g. 
dropped, over-tightened, or knocked 
over.

•  Take appropriate care in handling bottles 
and components.

1

7. Preparing for pumping
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5 6

32

Close the lid of the connector
until it audibly clicks.

Insert the tubing into the corresponding 
opening in the lid of the connector. 

Insert the other end of the tubing  
into the motor unit.

Insert the breast shield onto the  
connector.
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•  Step 2 (chapters 8.1, 8.2, 8.3):
•  The product comes with two different 

breast shield sizes 21 mm and 24 mm. 
•  Answer the following questions  

to find out whether the available breast 
shield sizes fit:

•  Does your nipple rub the tunnel sides to 
the point of causing discomfort?

•  Do you see excessive areola being pulled 
into the tunnel?

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

milk pumping?

If you answered “YES” to any of these 
questions, consider trying a new size by 
following the measuring instructions at 
www.medela.com.
If you are still unsure that you selected the 
right breast shield size, contact your 
lactation consultant or breastfeeding 
specialist.
See brochure “Choosing your Medela 
breast shield size”.

•  Step 3 (chapters 8.1, 8.2, 8.3):  
Do not hold the pump set by the bottle. 
This can lead to blockage of the milk  
ducts and engorgement.

8.1  Swing Flex – Preparing for  
single pumping

8.2  Swing Maxi Flex – Preparing 
for single pumping

1

Insert the unused short tubing into the 
tubing holder.

1

The oval breast shield can be rotated (360°) 
and placed in the desired position to have 
the most comfortable fit for you.

Caution

Note

i

8. Expression
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2 3

32

Place the breast shield on your breast  
so that your nipple is properly centred  
in the tunnel.

Place the breast shield of one bottle  
on the first breast so that the nipple is 
prop erly centred in the tunnel. 

Hold the breast shield onto your breast with 
your thumb and index finger. Support your 
breast with the palm of your hand.

Hold the breast shield onto your breast  
with your thumb and index finger. Support 
your breast with the palm of your hand.
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8. Expression

•  Double pumping saves time and increases 
the energy content of the milk.

•  Step 2 (chapter 8.3): 
•  Wash hands thoroughly (at least one 

minute) with soap and water before 
touching the breast, the clean pump parts 
and clean pump set. Dry your hands with 
a fresh towel or a single-use paper towel.

•  Do not hold the pump set by the bottle. 
This can lead to blockage of the milk ducts 
and engorgement.

Caution

Infoi

8.3  Swing Maxi Flex –  
Preparing for double 
pumping

1

The oval breast shield can be rotated (360°) 
and placed in the desired position to have 
the most comfortable fit for you.

Switch on the breast pump with 
.

4
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2 13

Place the breast shield on your breast so 
that your nipple is properly centred in the 
tunnel. 

Hold the breast shield onto your breast  
with your thumb and index finger.  
Support your breast with the palm  
of your hand. 

5

Place the second breast shield on your 
breast so that your nipple is properly 
centred in the tunnel.  

Fo
r m

or
e 

in
fo

rm
at

io
n 

on
 p

um
pi

ng
, s

ee
 

ch
ap

te
r 8

.5
.



2424

8. Expression

4

8.4  Swing Maxi Flex –  
Preparing for hands-free 
expression with the  
Easy Expression Bustier

1

Put on the Easy Expression
Bustier and close it using the hook on top.

•   Easy Expression Bustier must be pur-
chased seperately. More information on  
www.medela.com

Connect the assembled pump set to the 
breast shields.

Note

i
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Start pumping.

5

Leave the zip open slightly.

2 3

Place the breast shield on your breast  
under the bustier such that your nipple is 
centred in the tunnel of the breast shield.
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4

8.5 Pumping

1

Switch on the breast pump with .
     The stimulation phase lasts a maximum  

of two minutes. The stimulation phase  
will then automatically change to the 
expression phase.

æ

Switch off the breast pump with .

•  Swing Flex / Swing Maxi Flex switches off 
automatically if it has been running for  
30 minutes with no interaction.

•  Do not kink the tubing during expression.

8. Expression

Lights up On

Does not light up Off

Even, regular flashing Stimulation phase

Light constantly on Expression phase

Rapid flashing Min./Max. vacuum

The following table shows the different 
LED status:

•  Always disconnect the Swing Flex /Swing 
Maxi Flex from the power source after 
expression.

•  Only fill the bottle to the 150 ml mark.

•  Contact your your lactation consultant or 
breastfeeding specialist if you can express 
only minimal or no milk, or if expression is 
painful.

Infoi

Note

i

Caution
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Use the bottle stand to prevent the bottle 
from tipping over.

5 6

Close the bottle with a lid.
      Follow the instructions in chapter 9 

“Storing and thawing breast milk”.
æ

If your milk starts to flow earlier, press the 
 button to change to the expression 

phase. 
     Make sure that the milk is flowing into  

the bottle properly.
æ

2 3

The Max. Comfort vacuum can be adjusted 
in every phase. Max. Comfort vacuum: Use 

 to increase the vacuum until it is slightly 
uncomfortable. Press  to reduce the 
vacuum, until it is comfortable again.
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9. Storing and thawing breast milk

9.1  Storage
Storage guidelines for freshly expressed breast milk (for healthy term babies)

Room temperature
16 to 25 °C 
(60 to 77 °F)

Refrigerator
4 °C (39 °F) 
or colder

Freezer
–18 °C (0 °F ) 
or colder

Breast milk thawed in 
the refrigerator 

Up to 4 hours is best 

*Up to 6 hours for milk 
expressed under very 
clean conditions

Up to 3 days is best

*Up to 5 days for milk 
expressed under very 
clean conditions

Up to 6 months is best

*Up to 9 months for milk 
expressed under very 
clean conditions

At room temperature:  
Up to 2 hours

Refrigerator: 
Up to 24 hours

Do not refreeze!

•  Freeze expressed breast milk in plastic bottles or milk storage bags. Do not fill the bottles 
or bags more than 3/4 full to allow space for possible expansion. 

•  Label the bottles or bags with the date and volume of expression.
•  Plastic bottles and component parts become brittle when frozen and may break when 

dropped.
•  Do not use the breast milk if bottles or components become damaged.

9.2  Freezing

Do not thaw or warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water. This helps 
preserve important  components and prevents burns.

•  To preserve breast milk components, thaw the milk overnight in the  refrigerator. Alterna-
tively, hold the bottle or bag under warm water (max. 37 °C / 98.6 °F).

•  Gently swirl the bottle or bag to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring 
the milk.

9.3  Thawing

Caution

*Guidelines for expressing milk under very clean conditions:

Before expressing breast milk, mothers should wash their hands with soap and water or an 
alcohol-based hand sanitiser. The pump parts, bottles and pumping area must be clean. 
Breasts and nipples do not need to be washed before pumping.

•  These guidelines for storage and thawing of breast milk are a recommendation. Contact 
your lactation consultant or breastfeeding specialist for further information.

•  Store breast milk in the coldest spot of the refrigerator (at the back of the glass shelf 
above the vegetable compartment).



29

10. Troubleshooting  

Problem Solution

If the motor is not 
running

Check presence of mains current.
Check the position of the batteries in the battery compartment.

If there is low  
or no suction

Verify the membrane is clean and not damaged.
Make sure that the membrane forms a seal around the edge of the 
connector and the lid is firmly connected with the connector.
Check all connections. 
Check if the ends of the tubing fit securely into the back of the connector 
and into the port on the breast pump. During single pumping, insert the 
unused tubing into the tubing holder. 
There should be no water in the tubing.
Do not kink the tubing during expression.
Ensure the breast shield forms a complete seal around the breast.
All components must be completely dry.

If condensation 
appears in  
the tubing

Clean the tubing as described in chapter 6.5. Shake out any water drops.

The pump  
becomes wet

Unplug the mains adapter from the socket.
Switch off the pump.
Do not place the pump upside down. The control panel must point upwards.
Store the pump in a dry, warm place for 24 hours.

Note:
Do not expose the pump to direct sunlight.
Do not accelerate the drying process by use of heat.
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11. Warranty / disposal

Warranty
The “International Warranty” brochure contains detailed warranty information. 

Disposal

 

This is a single user product. Use by more than one person may present a health risk.
The unit is made of metals and plastics and should be disposed of in accordance with the 
European directives 2011/65/EU and 2012/19/EU. Additional, local guide-lines must also  
be observed. Please take care that you dispose of the unit and its accessories in accord-
ance with your local disposal guidelines.
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12. Spare parts and Accessories

The following accessories for Swing Flex / Swing Maxi Flex are available from Medela 
distribution partners by specifying the product number.

Sales articles Swing Flex / Swing Maxi Flex
Article number Product

101033771 Swing Flex breast pump EN FR AR (Euro adapter)
101033789 Swing Flex breast pump EN FR AR (UK adapter)
101033839 Swing Maxi Flex breast pump EN FR AR (Euro adapter)
101033841 Swing Maxi Flex breast pump EN FR AR (UK adapter)

Spare parts Swing Flex 
Article number Product

099.0016
099.0017
099.0018 
099.0276 
101033542
101038305

Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) Euro
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) UK
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) AUS/NZ
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) CN
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) US/JP
Swing Flex adapter (100–240 V; 4.8 V) KR

099.0015 Swing Flex motor unit
101034002 Swing Flex tubing
101034005 PersonalFit Flex connector

Spare parts Swing Maxi Flex
Article number Product

099.0271
099.0272 
099.0273 
099.0274
101033543
101038303

Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) Euro
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) UK
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) AUS/NZ
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) CN
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) US/JP
Swing Maxi Flex adapter (100–240 V; 12 V) KR

099.0270 Swing Maxi Flex motor unit
101034003 Swing Maxi Flex tubing
101034005 PersonalFit Flex connector
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*  If the result of expression is unsatisfactory or expression is painful, contact your lactation consultant or 
breastfeeding specialist. A different size of breast shield may help make expression more comfortable 
and successful.

12. Spare parts and Accessories

Accessories for Swing Flex / Swing Maxi Flex
Article number Product

101033953*
101033964*
101033992*
101033997*

PersonalFit Flex breast shield S (21 mm)
PersonalFit Flex breast shield M (24 mm)
PersonalFit Flex breast shield L (27 mm)
PersonalFit Flex breast shield XL (30 mm)

800.0796
200.1659

150 ml breast milk bottles (3 pcs)  
250 ml breast milk bottles (2 pcs) 

008.0040 Quick Clean microwave bags

Other Medela products are available at www.medela.com
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Swing Flex and Swing Maxi Flex are EMC-tested in conformity with the requirements  
of IEC 60601-1-2:2007 3rd Edition and IEC 60601-1-2:2014 4th Edition according to  
clause 7 and 8.9.

13. EMC / Technical description Swing Flex / Swing Maxi Flex

Warning – The electric breast pumps Swing Flex and Swing Maxi Flex should not be 
used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, 
the electric breast pumps Swing Flex and Swing Maxi Flex should be observed to verify 
normal operation in the configuration in which it will be used. Wireless communications 
equipment such as wireless home network devices, mobile phones, cordless telephones 
and their base stations, walkie-talkies can affect the electric breast pumps Swing Flex and 
Swing Maxi Flex and should be kept at least a distance 30 cm away from the equipment.
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vacuum (approx.)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ... 111 cpm

Operation

Transport/Storage

6 x 1.5 V, Alkaline
AAA, Micro, LR03

121 x 129 x 57 mm

Operation/Transport/Storage

290 g

220 g

Transport/Storage/Operation

In Out
100-240 V~ 50/60 Hz
max. 0.6 A

12 V 
1.5 A

intermittent

vacuum (approx.)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ...  111 cpm

4 x 1.5 V, Alkaline 
AA, Mignon, LR6 

121 x 129 x 57 mm

300 g

200 g

Operation/Transport/Storage

In Out
100–240 V~ 50/60 Hz
max 0.5 A

4.8 V 
1.2 A

Intermittent

Operation

Transport/Storage

Operation/Transport/Storage

14. Technical specifications Swing Flex  / Swing Maxi Flex

Swing Flex 

Swing Maxi Flex
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Utilisation prévue et conseils relatifs aux tire-laits
Les tire-laits sont prévus pour être utilisés par des femmes allaitantes à l’hôpital ou pour exprimer 
le lait maternel à domicile. Ils aident à atténuer les symptômes d’engorgement en exprimant le 
lait. En cas de mastite, les tire-laits facilitent le processus de guérison par l’extraction du lait 
maternel du sein enflammé. Les tire-laits permettent de soulager les mamelons douloureux et 
présentant des crevasses, et de faire ressortir les mamelons plats ou ombiliqués. En outre, ils 
permettent aux mères de donner leur lait maternel aux bébés qui ne peuvent pas se nourrir 
directement au sein pour diverses raisons, telles que les problèmes de mise au sein, de fente 
palatine ou de prématurité. 

Public cible/utilisateur 
Les femmes allaitantes, qu’elles soient adolescentes ou adultes. De nombreuses femmes trouvent 
commode, ou même nécessaire, d’utiliser un tire-lait pour exprimer et conserver leur lait 
lorsqu’elles ont repris le travail, sont en voyage ou séparées de quelque façon que ce soit de leur 
bébé. Elles sont souvent ravies d’apprendre qu’un tire-lait peut être utilisé en tant que complé-
ment à l’allaitement et que certains sont conçus pour imiter la succion d’un bébé au sein. 

Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication connue liée à l’utilisation du tire-lait Swing Flex/Swing Maxi 
Flex.

1.  Utilisation prévue/Public concerné – Contre-indications



3838
Avertissement
Peut provoquer des blessures 
graves ou la mort.

i Remarque
Peut endommager le matériel.

Prudence
Peut provoquer des blessures 
légères.

i Info
Informations utiles ou importantes 
non relatives à la sécurité.

Symboles présents sur l’emballage
Ce symbole indique que le matériau peut être recyclé selon les réglementations  
en vigueur.

Ce symbole indique que l’emballage est en carton.

Ce symbole indique que le produit doit être conservé à l’abri de la lumière  
directe du soleil.

Ce symbole indique que le produit est fragile et doit être manipulé avec précaution.

Ce symbole indique la limite de température à ne pas dépasser lors du  
fonctionnement, du transport et du stockage.

Ce symbole indique le taux d’humidité maximal à respecter pour l’utilisation,  
le transport et le stockage.

Ce symbole indique la limite de pression atmosphérique à ne pas dépasser  
lors du fonctionnement, du transport et du stockage.

Ce symbole indique que le produit doit être maintenu au sec.

Ce symbole indique que l’emballage contient des produits destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement N° 1935/2004.

Ce symbole indique les codes articles internationaux GSI uniques (GTIN).

Ce symbole indique que l’appareil ne peut être mis au rebut avec les déchets 
ménagers non triés (UE exclusivement).

Ce symbole indique qu’il est impératif de suivre le mode d’emploi.

2. Signification des symboles

Les symboles d’avertissement renvoient à des instructions importantes en matière de sécurité. Le 
non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager le tire-lait !  
Le symbole d’avertissement peut avoir différentes significations s’il est associé à l’un des termes 
ci-après :
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Symboles présents sur l’adaptateur secteur

Ce symbole indique que l’adaptateur secteur est un dispositif de classe II.

Ce symbole indique la conformité à la certification chinoise obligatoire.

Ce symbole indique que l’adaptateur secteur est uniquement destiné  
à un usage intérieur.
Ce symbole indique la conformité aux exigences de sécurité des États-Unis  
et du Canada.
Ce symbole indique la conformité aux exigences de la commission fédérale  
des communications américaine (FCC).

Ce symbole indique la polarité du connecteur d’alimentation CC.

Ce marquage CE indique la conformité aux directives sur la basse tension  
et la compatibilité électromagnétique.
Ce symbole indique que l’appareil ne peut être mis au rebut avec les déchets 
ménagers non triés (UE exclusivement). Le symbole de la barre pleine indique  
que l’adaptateur secteur a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Symboles présents sur l’appareil

Ce symbole indique qu’il est impératif de suivre le mode d’emploi.

Ce symbole indique la conformité aux principales exigences de la Directive  
du Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 portant sur les dispositifs médicaux.

Ce symbole fait référence au fabricant.

Ce symbole indique que l’appareil ne peut être mis au rebut avec les déchets 
ménagers non triés (UE exclusivement).

Ce symbole indique la conformité aux exigences de sécurité supplémentaires des 
États-Unis et du Canada en ce qui concerne les dispositifs médicaux électriques.

Ce symbole fait référence à une partie appliquée de type BF.

Ce symbole indique le numéro de série assigné par le fabricant à l’appareil.

Ce symbole indique le positionnement des piles.

Ce symbole fait référence à la protection électrique contre la pénétration d’objets  
solides et contre les projections d’eau.

Ce symbole indique la date de fabrication (quatre chiffres pour l’année et deux 
chiffres pour le mois).
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Ce symbole indique la conformité aux exigences d’efficacité énergétique.

Ce symbole représente le courant alternatif.

Ce symbole représente le courant continu.

Ce symbole indique la conformité aux exigences d’efficacité énergétique.

SGS

Ce symbole indique que l’adaptateur secteur a été testé quant à sa sécurité. 

Ce symbole indique un transformateur de sécurité contre les courts-circuits.

170053 -12
Enregistrement visant la protection des consommateurs de Singapour.

S
Ce symbole indique que les transformateurs et les composants électroniques  
intégrés dans l’appareil électronique convertissent le courant électrique en  
une sortie ou plusieurs sorties électriques.
Ce symbole indique la conformité aux exigences d’Australie/Nouvelle-Zélande  
(marquage de conformité réglementaire).

TÜV
SÜD
PSB

Ce symbole indique la conformité aux exigences dites « PSE »  
(Japon, loi régissant la sécurité des appareils et matériels électriques).

La marque KC indique que le produit est conforme aux exigences d’EMC et de sécurité  
électriques coréennes.

IP20
Ce symbole fait référence à la protection électrique contre la pénétration  
d’objets solides et contre les projections d’eau.
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3.  Recommandations importantes en matière de sécurité

Le non-respect de ces instructions/informations de sécurité peut rendre l’appareil 
dangereux. Sous réserve de modifications techniques.

La déconnexion du secteur n’est assurée que 
par le débranchement de l’adaptateur 
secteur de la prise électrique murale.

Conservez l’adaptateur secteur éloigné  
de toute surface chaude.

Ne saisissez jamais un appareil électrique qui 
est tombé dans l’eau.  
Débranchez-le immédiatement.

Ne laissez jamais le tire-lait sans surveillance 
lorsqu’il est branché sur une alimentation 
électrique.

Risque d’électrocution ! Conservez l’appareil 
au sec. Ne l’immergez jamais dans de l’eau 
ou dans d’autres liquides.

Le tire-lait Swing Flex/Swing Maxi Flex n’est pas 
thermorésistant : maintenez-le à distance des 
radiateurs et flammes nues.

N’exposez pas le bloc-moteur  
à la lumière directe du soleil.

N’utilisez jamais un appareil endommagé. 
Remplacez les pièces abîmées ou usées.

MAX. 
275 h

La durée de vie en fonctionnement du tire-lait 
Swing Flex est de 275 heures.  Sa garantie est 
de deux ans. 

Toute réparation doit exclusivement être 
réalisée par un service technique agréé.
Ne réparez pas l’appareil vous-même ! Aucune 
modification de l’appareil n’est autorisée.

MAX. 
250 h

La durée de vie en fonctionnement du tire-lait 
Swing Maxi Flex est de 250 heures. 
Sa garantie est de deux ans. 

Produit

N’utilisez le tire-lait Swing Flex/Swing Maxi 
Flex que pour l’usage auquel il est destiné, tel 
que décrit dans ce manuel.

Ne conduisez pas pendant l’expression en mains 
libres.

N’utilisez pas le tire-lait Swing Flex/Swing 
Maxi Flex lors du bain ou de la douche.

Une surveillance est nécessaire lorsque le tire-lait 
Swing Flex/Swing Maxi Flex est employé à 
proximité d’enfants.

N’utilisez pas le tire-lait Swing Flex/Swing 
Maxi Flex lorsque vous dormez ou si vous 
vous sentez très somnolente.

En cas de problèmes ou de douleur, contactez un 
professionnel de santé (consultante en lactation, 
spécialiste de l’allaitement, etc.).

Ce produit est exclusivement réservé  
à un usage personnel. L’utilisation du  
même produit par plusieurs personnes  
peut présenter un risque pour la santé.

Les appareils de communication portables et 
mobiles peuvent avoir un impact sur le 
fonctionnement du tire-lait Swing Flex/Swing 
Maxi Flex.

Ne faites jamais fonctionner un appareil électrique dont  
la prise ou le cordon est endommagé, s’il ne fonctionne pas  
correctement, est tombé, est endommagé ou est tombé dans l’eau.

Utilisation

Fonctionnement électrique
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4. Description du produit Swing Flex 

1 tubulure Swing Flex
article 201.1079  
pièce détachée 101034002

swing

bouton marche/arrêt

diminution  
de la force 
d‘aspiration

augmentation 
de la force 
d‘aspiration

bouton 
d‘écoulement

LED

Les pièces détachées et accessoires disponibles à la vente sont indiqués au chapitre 12.

Swing Flex –  Tire-lait électrique  
simple à 2 phases

port de l‘adaptateur 
secteur

compartiment à 
batterie

port de la 
tubulure en PVC

attache de fixation

1 connecteur
article 200.9728

1 biberon
article 811.0021

1 couvercle  
multifonction
article 200.2714

1 support de biberon
article 101033405

1 membrane

1 couvercle

téterelles :
 1 × 21 mm (Article 101035239)
 1 × 24 mm (Article 101035240)

1 bloc-moteur :
article 600.0975
pièce détachée 099.0015

1 adaptateur secteur
 Article Pièce détachée
Euro 4,8 V  201.1055 099.0016
UK 4,8 V 201.1056 099.0017
AUS/NZ 4,8 V 201.1057 099.0018
CN 4,8 V 201.1058 099.0276
US/JP 4,8 V  201.1059 101033542
KR 4,8 V 101034044 101038305
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1 biberon
article 811.0021

1 membrane

5. Description du produit Swing Maxi Flex

swing maxi

bouton marche/
arrêt

diminution  
de la force 
d‘aspiration

augmentati-
on de la force 
d‘aspiration

bouton 
d‘écoulement

LED

Swing Maxi Flex –  Tire-lait électrique  
double à 2 phases

port de l‘adaptateur 
secteur

compartiment  
à batterie

port de la 
tubulure en PVC

attache de fixation

2 couvercles  
multifonction
article 200.2714

2 connecteurs
article 200.9728

2 biberons
article 811.0021

2 supports de 
biberon
article 101033405

2 membranes

2 couvercles

téterelles :
  2 × 21 mm (Article 101035239)
  2 × 24 mm (Article 101035240)

1 tubulure  
Swing Maxi Flex
article 201.1087
pièce détachée 101034003

1 bloc-moteur :
Article 200.4932
Pièce détachée 099.0270

1 adaptateur secteur
 Article Pièce détachée
Euro 12 V  201.1146 099.0271
UK 12 V 201.1147 099.0272
AUS/NZ 12 V 201.1149 099.0273
CN 12 V 101032865 099.0274
US/JP 12 V  201.1148 101033543
KR 12 V 101034045 101038303

longue tubulure

support pour tubulure

petites tubulures
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6. Nettoyage

Le nettoyage et la désinfection sont deux procédés différents. Ils doivent être réalisés séparé-
ment pour vous protéger ainsi que votre bébé, et pour assurer l’efficacité de votre tire-lait.
Nettoyage – Laver les surfaces des pièces en éliminant physiquement les contaminants.
Désinfection – Tuer les organismes vivants, tels que des bactéries ou des virus, qui peuvent être 
présents sur les surfaces des pièces.

6.1 Résumé de nettoyage

Quand nettoyer

Tubulure Bloc-moteur

Au besoin voir chapitre 6.5 voir chapitre 6.6

Quand nettoyer

Téterelle(s) Connecteur  
et membrane

Biberons  
et couvercles

Avant la 1e 
utilisation

✔ 6.2 démonter  
✔ 6.3 nettoyer
✔  6.4 désinfecter

✔ 6.2 démonter  
✔ 6.3 nettoyer
✔ 6.4 désinfecter

✔ 6.2 démonter  
✔ 6.3 nettoyer
✔ 6.4 désinfecter

Après chaque 
utilisation

✔ 6.3 nettoyer
✔ 6.2 démonter  
✔ 6.3 nettoyer

✔ 6.2 démonter  
✔ 6.3 nettoyer

Une fois par jour ✔ 6.4 désinfecter
✔ 6.2 démonter  
✔ 6.4 désinfecter

✔ 6.2 démonter  
✔ 6.4 désinfecter
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Remarque

Prudence

•  Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquide 
directement sur le tire-lait.

•  Utilisez uniquement de l’eau potable pour le 
nettoyage.

•  Démontez et nettoyez toutes les pièces qui 
sont entrées en contact avec le sein et le lait 
maternel immédiatement après utilisation 
afin d’éviter l’assèchement de résidus de lait 
et la prolifération de bactéries. 

•  Ne nettoyez pas la tubulure au moyen de 
sachets Quick Clean au micro-ondes.

•  Débranchez le tire-lait avant de nettoyer le 
bloc-moteur.

i

•  Le set pour tire-lait ne nécessite aucune 
maintenance.

•  Veillez à ne pas endommager les pièces du 
set pour tire-lait lors du nettoyage.

•  N’utilisez pas le lait maternel si les biberons 
ou les pièces sont endommagés.

6.2 Démonter

•  Retirez et jetez l’enveloppe de protection* de la 
téterelle avant la première utilisation. 

•  Démontez le set pour tire-lait en pièces distinctes 
(téterelle, connecteur, membrane, biberon).

•  Ouvrez la capsule arrière du connecteur en 
pinçant les deux rabats. 

•  Vérifiez qu’aucune pièce n’est endommagée. 
•  Remplacez les pièces abîmées ou usées.

*
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6. Nettoyage

6.3 Nettoyer
Avant la première utilisation et après 
chaque utilisation

6.4 Désinfecter
Avant la première utilisation, puis une fois 
par jour

OU

OU

Placez toutes les pièces, à l’exception de 
la tubulure, dans le panier supérieur ou 
dans le bac à couverts. Utilisez un 
détergent pour lave-vaisselle disponible 
dans le commerce. Séchez après le 
nettoyage.

Utilisez les sachets Quick Clean* dans le 
micro-ondes conformément aux 
instructions. Séchez après la désinfection.

*  Accessoires disponibles à la vente : voir 
chapitre 12. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.medela.fr.

Évier

Séchage 
Séchez avec un chiffon propre ou laissez sécher sur un chiffon propre. Placez les pièces 
propres dans un sac de rangement propre ou dans un endroit propre. Ne stockez pas  
de pièces humides dans un conteneur ou un sac hermétique. Il est important que toute 
l’humidité résiduelle sèche.

1.  Rincez toutes les pièces à l’eau claire, 
potable et froide (env. 20 °C). 

2.  Nettoyez abondamment toutes les 
pièces à l’eau savonneuse et chaude 
(environ 30 °C). Utilisez un produit 
vaisselle disponible dans le commerce, 
de préférence sans parfum ni colorant 
artificiel (pH neutre). 

3.  Rincez les pièces à l’eau claire, potable 
et froide pendant 10 à 15 secondes 
(env. 20 °C). Séchez après le nettoyage.

Lave-vaisselle

Micro-ondes

Recouvrez toutes les pièces d’eau, à 
l’exception de la tubulure, et portez à 
ébullition pendant 5 minutes. Séchez 
après la désinfection.

Surface de cuisson



47

Remarque

1

Pour nettoyer le bloc-moteur, essuyez  
le boîtier avec un linge propre et humide (mais 
pas mouillé). Vous pouvez utiliser  
de l’eau potable et un produit vaisselle  
de base ou un détergent non abrasif.

2

Vous pouvez également utiliser  
un désinfectant à base d’alcool.

•  Aucun résidu visible 
Aucun nettoyage nécessaire.

• Présence de résidus visibles  
1. Rincez la tubulure à l’eau froide 
2.  Lavez la tubulure dans l’eau chaude et savonneuse
3. Rincez la tubulure à l’eau claire 
4.  Secouez-la afin d’éliminer les gouttes d’eau
5. Suspendez-la pour la sécher à l’air

Ne désinfectez pas la tubulure.

1

6.5   Nettoyage de la tubulure i

•  Si les composants du set pour tire-lait sont 
nettoyés au lave-vaisselle, ils peuvent 
décolorer sous l’action de pigments 
alimentaires. Ce phénomène n’a aucune 
conséquence sur le fonctionnement du 
produit.

•  La membrane située au niveau du con-
necteur évite toute pénétration de lait dans 
la tubulure. Assurez-vous toutefois qu’aucun 
résidu visible n’est présent au niveau de la 
tubulure après chaque séance d’expression 
de lait. En cas de présence de résidus 
visibles dans la tubulure, suivez les instruc-
tions du chapitre 6.5.

6.6   Nettoyage du bloc-moteur
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7. Préparation à la séance d’expression

Infoi

7.1  Fonctionnement sur secteur

•  Vous pouvez faire fonctionner le tire-lait 
Swing Flex/Swing Maxi Flex sur batterie ou 
sur secteur.

•  Fonctionnement sur batterie : 
 Il n’est pas nécessaire de retirer les piles 
lorsque le tire-lait est utilisé avec 
l’adaptateur secteur. 

•  Vérifiez régulièrement l’état des piles dans le 
bloc-moteur.

•  En cas de non-utilisation du Swing Flex/
Swing Maxi Flex pendant une période 
prolongée, retirez les piles de leur comparti-
ment.

•  Les piles ont une autonomie de 4 à 6 séan-
ces d’expression (environ 1 heure ½ 
d’expression).

Branchez le cordon de l’adaptateur secteur au 
bloc-moteur.

•  Fonctionnement sur secteur :  
Respectez l’ordre exact des étapes indi-
quées.

•  N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni 
avec le Swing Flex/Swing Maxi Flex.

•  Veillez à ce que la tension de l’adaptateur 
secteur soit compatible avec la source 
d’alimentation.

Avertissement

1

7.2  Fonctionnement sur batterie

1

Ouvrez le compartiment à batterie situé au 
dos de l’appareil en suivant le sens de la 
flèche.
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2

Insérez quatre piles LR6 Mignon type AA pour 
le tire-lait Swing Flex.
Insérez six micro piles de 1,5 V de type AAA 
pour le tire-lait Swing Maxi Flex.

Branchez l’adaptateur secteur sur la prise 
électrique. Le bloc-moteur est désormais prêt 
à être utilisé.

Fermez le compartiment à batterie.  
Le tire-lait est prêt à être utilisé sur batterie.

2

3
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4
Infoi

Remarque

i

7.3  Assemblage du set 
pour tire-lait

•  Exécutez soigneusement toutes les étapes 
de la procédure afin d’assembler correcte-
ment le set pour tire-lait. Autrement, vous 
n’obtiendrez pas un niveau de vide adéquat.

•  Utilisez uniquement des accessoires Medela 
d’origine.

•  Tenez la tubulure par le connecteur en 
l’attachant et en la détachant.

•  Toutes les pièces doivent être complètement 
sèches avant utilisation.

Prudence

Vissez le biberon sur le connecteur.

Avant utilisation, vérifiez que les composants 
du tire-lait ne présentent aucun signe d’usure 
ou d’endomma gement et remplacez-les si 
nécessaire. Avant d’assembler le set pour 
tire-lait, vérifiez que les pièces sont correcte-
ment nettoyées conformément au chapitre 6.
Insérez délicatement la membrane dans le 
connecteur en plaçant le rabat dans 
l’ouverture du connecteur.  Assurez-vous que 
la membrane est positionnée de façon 
hermétique autour du bord du connecteur.

•  Lavez-vous soigneusement les mains (au 
moins pendant une minute) avec de l’eau  
et du savon avant de toucher le sein et les 
pièces du tire-lait. Séchez-vous les mains  
à l’aide d’une serviette parfaitement  
propre ou d’un essuie-tout à usage unique.

•  Les biberons et leurs pièces peuvent 
s’endommager s’ils sont mal manipulés,  
par exemple s’ils tombent, sont trop serrés  
à la fermeture ou entrechoqués.

•  Manipulez les biberons et les pièces avec 
soin.

1

7. Préparation à la séance d’expression
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5 6

32

Refermez le couvercle du connecteur  
jusqu’à ce qu’il produise un déclic.

Introduisez l’embout de la tubulure  
dans l’orifice prévu à cet effet  
sur le couvercle du connecteur.

Insérez l’autre extrémité de la tubulure 
dans le bloc-moteur.

Fixez la téterelle au connecteur.
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•  Étape 2 (chapitres 8.1, 8.2, 8.3) :
•  Le produit est disponible avec deux téterelles 

de taille différente : 21 mm et 24 mm. 
•  Répondez au questionnaire suivant pour 

vérifier que la taille de la téterelle est 
adaptée :

•  Votre mamelon « frotte »-t-il les côtés de 
l’embout au point de provoquer une gêne ?

•  Un surplus de tissu aréolaire est-il tiré dans 
l’embout ?

•  Une rougeur est-elle visible ?
•  Votre mamelon ou votre aréole deviennent-

ils blancs ?
•  Avez-vous l’impression que votre lait n’a pas 

été complètement tiré après l’expression ?

Si vous avez répondu « OUI » à une ou 
plusieurs de ces questions, essayez une 
téterelle de taille différente en suivant les 
instructions de mesure mentionnées sur www.
medela.fr.
Si vous n’êtes toujours pas certaine d’avoir 
sélectionné la bonne taille de téterelle, 
demandez conseil à votre consultante en 
lactation ou à votre spécialiste de l’allaitement.
Consultez la brochure « Choisir la taille de 
votre téterelle Medela ».

•  Étape 3 (chapitres 8.1, 8.2, 8.3) :  
Ne tenez pas le set pour tire-lait par le 
biberon. Cela peut entraîner une obstruction 
des canaux galactophores et un engorge-
ment.

8.1  Swing Flex –  
Préparation à une séance 
d’expression simple

8.2  Swing Maxi Flex –  
Préparation à une séance 
d’expression simple

1

Insérez la petite tubulure non utilise 
dans le support de tubulure.

1

Vous pouvez faire pivoter (360°) la téterelle 
ovale afin de la placer dans la position la plus  
confortable pour vous.

Prudence

Remarque

i

8. Expression
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2 3

32

Placez la téterelle sur le sein de manière  
à centrer correctement le mamelon dans 
l’embout.

Placez la téterelle d’un biberon sur un sein  
de sorte que le mamelon soit correctement 
centré dans l’embout.

Maintenez la téterelle sur le sein à l’aide de 
votre pouce et de votre index. Soutenez votre 
sein avec la paume de votre main.

Maintenez la téterelle sur le sein à l’aide de 
votre pouce et de votre index. Soutenez votre 
sein avec la paume de votre main.

Po
ur

 p
lu

s 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 
co

nc
er

na
nt

 l’
ex

pr
es

si
on

, 
re

po
rt

ez
-v

ou
s 

au
 c

ha
pi

tr
e 

8.
5.

Po
ur

 p
lu

s 
d’

in
fo

rm
at

io
ns

 
co

nc
er

na
nt

 l’
ex

pr
es

si
on

, 
re

po
rt

ez
-v

ou
s 

au
 c

ha
pi

tr
e 

8.
5.



5454

8. Expression

•  La double expression permet de gagner du 
temps et accroît la teneur énergétique du 
lait.

•  Étape 2 (chapitre 8.3) : 
•  Lavez-vous soigneusement les mains (durant 

au moins une minute) avec de l’eau et du 
savon avant de toucher le sein, ainsi que le 
set pour tire-lait et ses différentes pièces 
propres. Séchez-vous les mains à l’aide 
d’une serviette parfaitement propre ou d’un 
essuie-tout à usage unique.

•  Ne tenez pas le set pour tire-lait par le 
biberon. Cela peut entraîner une obstruction 
des canaux galactophores et un engorge-
ment.

Prudence

Infoi

8.3  Swing Maxi Flex –  
Préparation à une séance 
de double expression

1

Vous pouvez faire pivoter (360°) la téterelle 
ovale afin de la placer dans la position la plus 
confortable pour vous.

Faites démarrer le tire-lait en appuyant sur le 
bouton .

4
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Placez la téterelle sur le sein de manière à 
centrer correctement le mamelon dans 
l’embout.

Maintenez la téterelle sur le sein à l’aide de 
votre pouce et de votre index. Soutenez votre 
sein avec la paume de votre main.

5

Placez l’autre téterelle sur le sein  
de manière à centrer correctement le 
mamelon dans l’embout. 
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8. Expression

4

8.4  Swing Maxi Flex –  
Préparation de l’expression 
en mains libres avec le bustier  
Easy Expression

1

Enfilez le bustier Easy Expression et 
fermez-le à l’aide du crochet supérieur.

•  Le bustier Easy Expression doit être acheté 
séparément. Plus d’informations sur le site 
www.medela.fr

Raccordez le set pour tire-lait monté aux 
téterelles.

Remarque

i
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Commencez la séance d’expression.

5

Laissez la fermeture à glissière légèrement 
ouverte.

2 3

Placez la téterelle sur votre sein sous le bustier 
de manière à centrer votre mamelon dans 
l’embout de la téterelle.
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4

8.5 Expression du lait

1

Faites démarrer le tire-lait en appuyant sur le 
bouton .
     La phase de stimulation dure deux minutes 

au maximum. La phase de stimulation passe 
ensuite automatiquement en phase 
d’expression.

æ

Éteignez le tire-lait en appuyant  
sur le bouton .

•  Le tire-lait Swing Flex/Swing Maxi Flex 
s’éteint automatiquement s’il fonctionne 
pendant 30 minutes sans aucune mani-
pulation.

•  Ne pliez pas la tubulure pendant 
l’expression.

8. Expression

S’allume Activé

Ne s’allume pas Désactivé

Clignote lentement Phase de stimulation

Lumière constante Phase d’expression

Clignote rapidement
Force d’aspiration 
min./max.

Le tableau suivant indique les différents 
états de la LED :

•  Déconnectez toujours le tire-lait Swing Flex/
Swing Maxi Flex de la source d’alimentation 
après l’expression.

•  Ne remplissez le biberon que jusqu’au 
marquage 150 ml.

•  Contactez votre consultante en lactation ou 
votre spécialiste de l’allaitement si vous 
n’exprimez que très peu de lait ou n’en 
exprimez pas du tout, ou si l’expression  
s’avère douloureuse.

Infoi

Remarque

i

Prudence
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Utilisez le support de biberon pour éviter  
que celui-ci ne se renverse.

5 6

Fermez le biberon avec un couvercle.
     Suivez les instructions du chapitre 9, 

« Conservation et décongélation du lait 
maternel ».

æ

Si le lait commence à s’écouler plus rapide-
ment, appuyez sur le bouton  pour 
passer en phase d’expression.
     Veillez à ce que le lait s’écoule correctement 

dans le biberon.
æ

2 3

La force d’aspiration max. peut être adaptée  
à chaque phase. Force d’aspiration max. : 
utilisez le bouton  pour augmenter la force 
d’aspiration jusqu’à ce qu’elle devienne 
légèrement inconfortable. Appuyez ensuite sur 

 pour réduire légèrement la force d’aspiration 
jusqu’à ce que cela soit confortable.
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9. Conserver et décongeler le lait maternel

9.1 Conservation
Instructions de conservation pour le lait maternel fraîchement exprimé  

(pour les bébés en bonne santé nés à terme)
Température ambiante
16 à 25 °C 
(60 à 77 °F)

Réfrigérateur
4 °C (39 °F)  
ou plus froid

Congélateur
-18 °C (0 °F)  
ou plus froid

Lait maternel décongelé 
dans le réfrigérateur 

Bon pendant 4 heures 

*Jusqu’à 6 heures pour 
du lait exprimé dans 
des conditions très 
propres

Bon pendant 3 jours

*Jusqu’à 5 jours pour  
du lait exprimé dans 
des conditions très 
propres

Bon pendant  
6 mois

*Jusqu’à 9 mois pour  
du lait exprimé dans 
des conditions très 
propres

À température 
ambiante : 
bon pendant 2 heures

Réfrigérateur : 
pendant max. 24 
heures

Ne pas recongeler !

•  Congelez le lait maternel exprimé dans des biberons en plastique ou des sachets de conser-
vation pour le lait. Ne remplissez pas les biberons ou sachets à plus de 3/4 de leur capacité  
de façon à laisser de l’espace pour l’expansion éventuelle du lait. 

•  Inscrivez la date d’expression et le volume de lait exprimé sur les biberons ou sachets.
•  Les biberons en plastique et leurs composants peuvent être fragilisés par la congélation  

et risquent de se casser en cas de chute.
•  N’utilisez pas le lait maternel si les biberons ou les pièces sont endommagés.

9.2  Congélation

Ne pas décongeler ou réchauffer le lait maternel au micro-ondes ou dans une casserole d’eau 
bouillante. Cela aide à préserver les composants importants et à prévenir les brûlures.
•  Pour préserver les composants du lait maternel, laissez-le décongeler dans le réfrigérateur 

toute la nuit. Vous pouvez également passer le biberon ou le sachet sous l’eau tiède  
(37 °C/98,6 °F max.).

•  Secouez délicatement le biberon ou le sachet afin d’homogénéiser les corps gras. Évitez de 
secouer vigoureusement ou d’agiter le lait.

9.3  Décongélation
Prudence

*Instructions pour exprimer du lait dans des conditions très propres :

Avant d’exprimer du lait maternel, les mères doivent se laver les mains avec du savon et de l’eau ou  
un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Les pièces du tire-lait, les biberons, ainsi que la zone 
d’expression doivent être propres. Les seins et mamelons n’ont pas besoin d’être lavés avant l’expression.

•  Ces règles de conservation et de décongélation du lait maternel sont des recommandations. Contactez 
votre consultante en lactation ou spécialiste en allaitement pour obtenir plus d’informations.

•  Conservez le lait maternel dans la partie la plus froide du réfrigérateur (à l’arrière de la tablette de verre 
au-dessus du bac à légumes).
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10. Dépannage 

Problème Solution

Le moteur ne 
fonctionne pas

Vérifiez l’alimentation secteur. 
Vérifiez la position des piles dans le compartiment.

Si l’aspiration est 
faible ou inexistante

Assurez-vous que la membrane est propre et n’est pas 
endommagée.
Assurez-vous que la membrane est positionnée de façon hermétique 
autour du bord du connecteur et que le couvercle est solidement 
raccordé au connecteur.
Vérifiez toutes les connexions. 
Assurez-vous que les extrémités de la tubulure sont parfaitement 
fixées à l’arrière du connecteur et sur la prise du tire-lait. Lors de 
l’expression simple, insérez la tubulure non utilisée dans le support  
de tubulure. 
Vérifiez qu’il n’y a pas de résidu d’eau dans la tubulure.
Ne pliez pas la tubulure pendant l’expression.
Vérifiez que la téterelle est placée de manière hermétique sur le sein. 
Toutes les pièces doivent être complètement sèches. 

Si de la condensati-
on apparaît dans la 
tubulure

Nettoyez la tubulure en suivant les instructions figurant au chapitre 
6.5. Secouez-la afin d’éliminer les gouttes d’eau.

Le tire-lait  
devient humide

Débranchez l‘adaptateur secteur de la prise.
Éteignez le tire-lait.
Ne placez pas le tire-lait à l‘envers. Le panneau de commandes  
doit être dirigé vers le haut.
Laissez le tire-lait dans un endroit sec et chaud pendant 24 heures.

Remarque :
N‘exposez pas le tire-lait à la lumière directe du soleil.
N‘accélérez pas le procédé de séchage en utilisant une source de 
chaleur.
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11. Garantie/Recyclage

Garantie
La brochure « Garantie internationale » contient des informations détaillées relatives  
à la garantie. 

Mise au rebut

 

Ce produit est exclusivement réservé à un usage personnel. L’utilisation du même produit par 
plusieurs personnes peut présenter un risque pour la santé.
L’unité est constituée de métal et de plastique et doit être mise au rebut conformément aux  
directives européennes 2011/65/UE et 2012/19/UE. Respectez également les instructions 
complémentaires locales. Veillez à jeter le tire-lait et ses accessoires conformément aux 
instructions locales de mise au rebut.
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12. Pièces détachées et accessoires

En spécifiant le numéro de produit, vous pouvez obtenir auprès des distributeurs Medela les 
accessoires suivants du Swing Flex/Swing Maxi Flex.

Articles destinés à la vente Swing Flex/Swing Maxi Flex
Réf. article Produit

101033771
101033789
101033839
101033841

Tire-lait Swing Flex EN FR AR (adaptateur Euro)
Tire-lait Swing Flex EN FR AR (adaptateur RU)
Tire-lait Swing maxi Flex EN FR AR (adaptateur Euro)
Tire-lait Swing maxi Flex EN FR AR (adaptateur RU)

Pièces détachées Swing Flex
Réf. article Produit

099.0016
099.0017
101033542
099.0018 
099.0276 
101038305

Adaptateur Swing Flex (100–240 V ; 4,8 V) Euro
Adaptateur Swing Flex (100–240 V ; 4,8 V) RU
Adaptateur Swing Flex (100–240 V ; 4,8 V) US/JP
Adaptateur Swing Flex (100–240 V ; 4,8 V) AUS/NZ
Adaptateur Swing Flex (100–240 V ; 4,8 V) CN
Adaptateur Swing Flex (100–240 V ; 4.8 V) KR

099.0015 Bloc-moteur Swing Flex
101034002 Tubulure Swing Flex
101034005 Connecteur PersonalFit Flex

Pièces détachées Swing Maxi Flex
Réf. article Produit

099.0271
099.0272 
101033543
099.0273 
099.0274
101038303

Adaptateur Swing Maxi Flex (100–240 V ; 12 V) Euro
Adaptateur Swing Maxi Flex (100–240 V ; 12 V) RU
Adaptateur Swing Maxi Flex (100–240 V ; 12 V) US/JP
Adaptateur Swing Maxi Flex (100–240 V ; 12 V) AUS/NZ
Adaptateur Swing Maxi Flex (100–240 V ; 12 V) CN
Adaptateur Swing Maxi Flex (100–240 V ; 12V) KR

099.0270 Bloc-moteur Swing Maxi Flex
101034003 Tubulure Swing Maxi Flex
101034005 Connecteur PersonalFit Flex
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*  Si l’expression s’avère douloureuse ou insatisfaisante, contactez votre consultante en lactation 
ou votre spécialiste de l’allaitement. Une téterelle de taille différente peut contribuer à rendre 
l’expression plus confortable et plus efficace.

12. Pièces détachées et accessoires

Accessoires pour Swing Flex/Swing Maxi Flex
Réf. article Produit

101033953*
101033964*
101033992*
101033997*

Téterelle PersonalFit Flex S (21 mm)
Téterelle PersonalFit Flex M (24 mm)
Téterelle PersonalFit Flex L (27 mm)
Téterelle PersonalFit Flex XL (30 mm)

800.0796
200.1659

Set de 3 biberons pour lait maternel de 150 ml
Set de 2 biberons pour lait maternel de 250 ml

008.0040 Sachets à micro-ondes Quick Clean

Les autres produits Medela sont disponibles sur www.medela.fr.
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Swing Flex et Swing Maxi Flex ont fait l‘objet d‘une évaluation de la compatibilité  
électromagnétique selon les exigences de la norme CEI 60601-1-2:2007 3e édition  
et de la norme CEI 60601-1-2:2014 4e édition, conformément aux clauses 7 et 8.9.

13.  Compatibilité électromagnétique/ 
Description technique

Avertissement – Les tire-laits électriques Swing Flex et Swing Maxi Flex ne doivent  
pas être utilisés à côté ou sur un autre équipement. S‘ils sont placés à côté ou sur un  
autre équipement, les tire-laits électriques Swing Flex et Swing Maxi Flex doivent être  
observés afin de vérifier qu‘ils fonctionnent normalement dans la configuration d‘utilisation.  
Les dispositifs de communication sans fil tels que les dispositifs domestiques sans fil en  
réseau, les téléphones portables, les téléphones sans fil et leurs bases, les talkies-walkies 
peuvent perturber les tire-laits électriques Swing Flex et Swing Maxi Flex et doivent  
se trouver à au moins 30 cm de l‘appareil.
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force d‘aspiration (env.)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ...  111 cycles/min

Utilisation

Transport/stockage

6 x 1,5 V, alcaline
AAA, Micro, LR03

121 x 129 x 57 mm 

Utilisation/Transport/Stockage

290 g

220 g

Utilisation/Transport/Stockage

Entrée Sortie
100–240 V~ 50/60 Hz
max. 0,6 A

12 V 
1,5 A

Intermittent

force d‘aspiration (env.)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ...  111 cycles/min

4 x 1,5 V, alcaline 
AA, Mignon, LR6

121 x 129 x 57 mm 

300 g

200 g

Utilisation/Transport/Stockage

Entrée Sortie
100–240 V~ 50/60 Hz
max. 0,5 A

4,8 V 
1,2 A

Intermittent

Utilisation

Transport/stockage

Utilisation/Transport/Stockage

14. Caractéristiques techniques

Swing Flex 

Swing Maxi Flex
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Χρήση για την οποία προορίζονται τα θήλαστρα και ενδείξεις
Τα θήλαστρα προορίζονται για χρήση από θηλάζουσες γυναίκες στο μαιευτήριο ή στο σπίτι,  
για την άντληση μητρικού γάλακτος. Τα θήλαστρα ενδείκνυνται για την ανακούφιση από  
τα συμπτώματα διόγκωσης (σπάργωμα) των μαστών, μέσω της άντλησης μητρικού γάλακτος.  
Σε περίπωση μαστίτιδας, τα θήλαστρα υποστηρίζουν τη διαδικασία ίασης μέσω της αφαίρεσης 
μητρικού γάλακτος από τον προσβεβλημένο μαστό. Τα θήλαστρα προορίζονται επίσης για την 
ανακούφιση από τις πληγωμένες και σκασμένες θηλές, καθώς και για την επαναφορά εισεχου-
σών ή επίπεδων θηλών. Επίσης, τα θήλαστρα επιτρέπουν στις μητέρες να παρέχουν μητρικό 
γάλα σε βρέφη τα οποία δεν μπορούν να θηλάσουν απ’ ευθείας για διάφορους λόγους, όπως 
π.χ. λόγω προβλημάτων προσκόλλησης στη θηλή, υπερωιοσχιστίας ή στην περίπτωση πρόωρων 
βρεφών. 

Πληθυσμός/χρήστης για τον οποίο προορίζονται 
Έφηβες, ανήλικες ή ενήλικες θηλάζουσες γυναίκες. Πολλές γυναίκες θεωρούν ότι είναι βολικό 
ή ακόμη και αναγκαίο να χρησιμοποιούν θήλαστρο για την άντληση και φύλαξη του μητρικού 
γάλακτος μετά την επιστροφή τους στην εργασία τους, όταν ταξιδεύουν ή όταν για οποιονδή-
ποτε άλλο λόγο βρίσκονται μακριά από το βρέφος τους. Οι γυναίκες συχνά μαθαίνουν με χαρά 
ότι υπάρχει η λύση της χρήσης του θηλάστρου όταν ο θηλασμός δεν είναι εφικτός και ότι 
κάποια θήλαστρα είναι σχεδιασμένα να μιμούνται το ρυθμό ενός βρέφους που θηλάζει. 

Αντενδείξεις
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για το θήλαστρο Swing Flex / Swing Maxi Flex.

1.  Χρήση/πληθυσμός για τα οποία προορίζεται 
– Αντενδείξεις

69



Προειδοποίηση
Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
σωματικές βλάβες ή ακόμη και 
θάνατο.

i Σημείωση
Μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές.

Προσοχή
Μπορεί να προκαλέσει ελάσσονες 
σωματικές βλάβες.

i Πληροφορίες
Χρήσιμες ή σημαντικές πληροφορίες 
που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια.

Σύμβολα πάνω στη συσκευασία

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το υλικό αποτελεί μέρος διαδικασίας ανάκτησης/ 
ανακύκλωσης.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τη χρήση χαρτονένιας συσκευασίας.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να διατηρείτε τη συσκευή αυτή μακριά από 
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να χειρίζεστε την εύθραυστη συσκευή  
με προσοχή.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει περιορισμό της θερμοκρασίας λειτουργίας,  
μεταφοράς και αποθήκευσης.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει περιορισμό της σχετικής υγρασίας λειτουργίας, 
μεταφοράς και αποθήκευσης.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει περιορισμό της ατμοσφαιρικής πίεσης λειτουργίας, 
μεταφοράς και αποθήκευσης.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή πρέπει να διατηρείται στεγνή.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευασία περιέχει προϊόντα τα οποία προορίζο-
νται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συνοδεύεται από μοναδικούς  
παγκόσμιους κωδικούς εμπορικών αγαθών (Global Trade Item Number, GTIN).

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα (ισχύει για την Ε.Ε. μόνον).

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

2. Επεξήγηση συμβόλων

Τα προειδοποιητικά σύμβολα συνοδεύουν όλες τις οδηγίες που είναι σημαντικές για την 
ασφάλεια. Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών αυτών, μπορεί να προκληθούν σωματικές 
βλάβες στον χρήστη ή υλικές ζημιές στο θήλαστρο! Όταν συνδυάζεται με τις παρακάτω 
λέξεις, το σύμβολο του θαυμαστικού έχει την εξής ερμηνεία:
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Σύμβολα πάνω στη συσκευή

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή συμμορφούται με τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται  
μαζί με αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα (ισχύει για την Ε.Ε. μόνον).

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τη συμμόρφωση με επιπρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας 
των Η.Π.Α. και του Καναδά για ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει εξάρτημα τύπου BF που εφαρμόζεται στον ασθενή.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τον αύξοντα αριθμό παραγωγής της συσκευής  
από τον κατασκευαστή.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τον προσανατολισμό τοποθέτησης της μπαταρίας.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει το βαθμό προστασίας από την διείσδυση στερεών ξένων 
σωμάτων και από τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις λόγω διείσδυσης νερού.

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την ημερομηνία παραγωγής (τέσσερα ψηφία για  
το έτος και δύο για τον μήνα).

Σύμβολα πάνω στο τροφοδοτικό

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το τροφοδοτικό είναι συσκευή κλάσης II.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τη συμμόρφωση με την υποχρεωτική πιστοποίηση  
της Κίνας.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το τροφοδοτικό προορίζεται αποκλειστικά  
για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφούται προς τις απαιτήσεις 
ασφαλείας των Η.Π.Α. και του Καναδά.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφούται με τις απαιτήσεις  
της Ομοσπονδιακής Επιτροπής (Η.Π.Α.).

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την πολικότητα του βύσματος παροχής συνεχούς 
ρεύματος.

Αυτό το σήμα CE υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφούται με τον Ευρωπαϊκή Οδηγία 
περί συσκευών χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
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Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτετε τη συσκευή μαζί  
με αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα (αποκλειστικά για την Ε.Ε.). Το σύμβολο  
της μαύρης λωρίδας υποδηλώνει ότι το τροφοδοτικό κυκλοφόρησε στην αγορά μετά 
την 13η Αυγούστου 2005.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφούται με τις απαιτήσεις  
περί αποδοτικής χρήσης της ενέργειας.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει εναλλασσόμενο ρεύμα.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει συνεχές ρεύμα.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφούται με τις απαιτήσεις  
περί αποδοτικής χρήσης της ενέργειας.

SGS Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το τροφοδοτικό έχει ελεγχθεί ως προς  
την ασφάλειά του. 

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μετασχηματιστή απομόνωσης ασφάλειας με 
προστασία από βραχυκύκλωμα.

170053 -12
Δήλωση Προστασίας Καταναλωτή Σιγκαπούρης.

S Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι η ηλεκτρονική συσκευή που ενσωματώνει μετασχη-
ματιστή και ηλεκτρονικό κύκλωμα (ηλεκτρονικά κυκλώματα) μετατρέπει  
την ηλεκτρική ισχύ σε μία ή πολλές εξόδους ισχύος.

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συμμορφούται με τις απαιτήσεις  
της Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας (σήμα κανονιστικής συμμόρφωσης).

TÜV
SÜD
PSB

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις PSE (Ιαπωνία, Νομοθε-
σία περί Ασφάλειας Προϊόντων Ηλεκτρικών Συσκευών και Υλικού).

Το σήμα KC υποδηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Κορεατικής EMC και 
της ηλεκτρικής ασφάλειας.

IP20
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει το βαθμό προστασίας από την διείσδυση στερεών  
ξένων σωμάτων και από τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις λόγω διείσδυσης νερού.
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3. Σημαντικές πληροφορίες περί ασφαλείας

Τυχόν μη τήρηση αυτών των οδηγιών/πληροφοριών ασφαλείας μπορεί να σας εκθέσει 
σε κίνδυνο από την ίδια τη συσκευή. Αυτές οι οδηγίες/ πληροφορίες ασφαλείας 
υπόκεινται σε τεχνικές αλλαγές.

Η αποσύνδεση από το ρεύμα διασφαλίζεται 
μόνον όταν βγάλετε το τροφοδοτικό από την 
πρίζα του τοίχου.

Διατηρείτε το τροφοδοτικό μακριά από 
θερμαινόμενες επιφάνειες.

Μην αγγίζετε καμία ηλεκτρική συσκευή που 
έχει πέσει μέσα σε νερό. Αντιθέτως, βγάλτε 
την αμέσως από τη πρίζα.

Όταν το θήλαστρο είναι στη πρίζα,  
δεν θα πρέπει ποτέ να απομακρύνεστε από 
αυτό.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Διατηρείτε τη 
συσκευή στεγνή! Ποτέ μην τη βυθίζετε σε νερό 
ή άλλα υγρά!

Το θήλαστρο Swing Flex / Swing Maxi Flex δεν 
διαθέτει προστασία από τη θερμότητα: Διατηρήστε το 
μακριά από σώματα καλοριφέρ και γυμνή φλόγα.

Μην εκθέτετε το μοτέρ στην άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή που έχει  
υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε τυχόν  
κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη.

MAX. 
275 h

Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του θηλάστρου 
Swing Flex είναι 275 ώρες. Η ωφέλιμη  
διάρκεια ζωής του είναι δύο χρόνια.

Τυχόν επισκευές πρέπει να εκτελούνται  
αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη 
συσκευή! Δεν επιτρέπονται μετατροπές στη συσκευή.

MAX. 
250 h

Ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας του θηλάστρου  
Swing Maxi Flex είναι 250 ώρες. Η ωφέλιμη  
διάρκεια ζωής του είναι δύο χρόνια.

Συσκευή

Χρησιμοποιείτε το θήλαστρο Swing Flex / 
Swing Maxi Flex αποκλειστικά για τη χρήση 
για την οποία προορίζεται, όπως αυτή 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Μην οδηγείτε ενόσω αντλείτε μητρικό γάλα «με τα 
χέρια ελεύθερα».

Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο Swing Flex 
/Swing Maxi Flex ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.

Όταν το θήλαστρο Swing Flex / Swing Maxi Flex 
χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά, είναι απαραίτητο 
να επιτηρείται.

Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο Swing Flex 
/ Swing Maxi Flex ενώ κοιμάστε ή νυστάζετε.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή πόνο, 
συμβουλευτείτε τον σύμβουλο ή τον ειδικό θηλασμού 
σας.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από 
ένα μόνο άτομο. Η χρήση του από 
περισσότερα του ενός άτομα ενδέχεται να 
αποβεί επικίνδυνη για την υγεία.

Οι φορητές συσκευές επικοινωνίας μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν το 
θήλαστρο Swing Flex / Swing Maxi Flex.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή  
που έχει φθορές στο καλώδιο ή στο φις, που δεν λειτουργεί σωστά,  
που έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί φθορές ή που έχει πέσει στο νερό.

Χρήση

Ηλεκτρολογικά θέματα
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swing

1 μοτέρ:
είδος 600.0975
ανταλλακτικό 099.0015

4. Περιγραφή προϊόντος Swing Flex 

1 σωλήνωση Swing Flex
είδος 201.1079  
ανταλλακτικό 101034002

κουμπί on/off

μείωση 
έντασης 
κενού

αύξηση 
έντασης 
κενού

κουμπί ροής

Τα ανταλλακτικά και τα παρελκόμενα που διατίθενται προς παραγγελία παρατίθενται στο κεφάλαιο 12.

Swing Flex –  μονό ηλεκτρικό θήλαστρο,  
τεχνολογίας 2-phase 
expression

υποδοχή σύνδεσης 
τροφοδοτικού

θήκη 
μπαταρίας

υποδοχή 
σύνδεσης 
σωλήνωσης PVC

κλιπ στερέωσης

1 συνδετικό
είδος 200.9728

1 φιάλη
είδος 811.0021

1 καπάκι  
πολλαπλών  
χρήσεων
είδος 200.2714

1 βάση φιάλης
είδος 101033405

1 καπάκι

1 μεμβράνη

χοάνη:
 1 x 21 mm (είδος 101035239)
 1 x 24 mm (είδος 101035240)

1 τροφοδοτικό

είδος ανταλλακτικό
Euro 4,8 В 201.1055 099.0016
UK 4,8 В 201.1056 099.0017
AUS/NZ 4,8 В 201.1057 099.0018
CN 4,8 В 201.1058 099.0276
USA/JP 4,8 В 201.1059 101033542
KR 101034044 101038305

ενδεικτική λυχνία LED
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swing

κουμπί on/off

μείωση 
έντασης 
κενού

αύξηση 
έντασης 
κενού

κουμπί ροής
υποδοχή σύνδεσης 
τροφοδοτικού

θήκη 
μπαταρίας

υποδοχή 
σύνδεσης 
σωλήνωσης PVC

κλιπ στερέωσης

1 καπάκι  
πολλαπλών  
χρήσεων
είδος 200.2714

1 βάση φιάλης
είδος 101033405

1 καπάκι

1 τροφοδοτικό

είδος ανταλλακτικό
Ευρώπη 12 V 201.1146 099.0271
HB 12V 201.1147 099.0272
ΑUS / NZ 12V 201.1149 099.0273
Κίνα 12V 101032865 099.0274
Η.Π.Α./Ιαπωνία 12V 201.1148 101033543
Κορέα 101034045 101038303

5. Περιγραφή προϊόντος Swing Maxi Flex

Swing Maxi Flex –  ηλεκτρικό θήλαστρο δι-
πλής άντλησης,  
τεχνολογίας 2-phase 
expression

2 καπάκια  
πολλαπλών 
χρήσεων
είδος 200.2714

2 συνδετικά
είδος 200.9728

2 φιάλες
είδος 811.0021

2 βάσεις φιαλών
είδος 101033405

2 μεμβράνες

2 καπάκια

χοάνη:
 1 x 21 mm (είδος 101035239)
 1 x 24 mm (είδος 101035240)

1 σωλήνωση  
Swing Maxi Flex
είδος 201.1087
ανταλλακτικό 101034003

1 μοτέρ:
είδος 200.4932
ανταλλακτικό 099.0270

μακριά σωλήνωση

στήριγμα 
σωλήνωσης

κοντές σωληνώσεις

ενδεικτική λυχνία LED
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6. Καθαρισμός

Το πλύσιμο και η απολύμανση είναι δύο διαφορετικές δραστηριότητες. Πρέπει να εκτελού-
νται ξεχωριστά για την προστασία τη δική σας, του βρέφους σας και για την απόδοση του 
θήλαστρου σας.
Πλύσιμο – Καθαρισμός των επιφανειών των μερών με φυσική απομάκρυνση των ρύπων.
Απολύμανση – Απαλλαγή από ζώντες οργανισμούς όπως βακτήρια ή ιοί που ενδέχεται να 
υπάρχουν στις επιφάνειες των μερών.

6.1 Επισκόπηση καθαρισμού

Χρόνος  
καθαρισμού

Σωλήνωση Μοτέρ

Ανάλογα με τις 
απαιτήσεις

βλ. κεφάλαιο 6.5 βλ. κεφάλαιο 6.6

Χρόνος  
καθαρισμού

Χοάνη (ες)  Συνδετικό  
και μεμβράνη

Μπιμπερό & καπάκια

Πριν την  
1η χρήση

✔  6.2 αποσυναρ-
μολόγηση 

✔ 6.3 πλύσιμο
✔ 6.4 απολύμανση

✔  6.2 αποσυναρμο-
λόγηση

✔ 6.3 πλύσιμο
✔ 6.4 απολύμανση

✔  6.2 αποσυναρμολό-
γηση

✔ 6.3 πλύσιμο
✔ 6.4 απολύμανση

Μετά από  
κάθε χρήση

✔ 6.3 πλύσιμο
✔  6.2 αποσυναρμο-

λόγηση
✔ 6.3 πλύσιμο

✔  6.2 αποσυναρμολό-
γηση

✔ 6.3 πλύσιμο

Μία φορά  
την ημέρα

✔ 6.4 απολύμανση
✔  6.2 αποσυναρμο-

λόγηση
✔ 6.4 απολύμανση

✔  6.2 αποσυναρμολό-
γηση

✔ 6.4 απολύμανση
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Σημείωση

Προσοχή

•  Μην ψεκάζετε και μη χύνετε υγρά 
απευθείας επάνω στο θήλαστρο.

•   Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε 
αποκλειστικά πόσιμο νερό.

•  Αποσυναρμολογήστε και πλύντε όλα  
τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με 
το μητρικό γάλα και το στήθος, αμέσως 
μετά τη χρήση, προκειμένου  
να μην στεγνώσουν τυχόν υπολείμματα 
γάλακτος και να αποτραπεί η ανάπτυξη 
βακτηριδίων. 

•  Μην καθαρίζετε τη σωλήνωση με ασκούς 
Quick Clean στο φούρνο μικροκυμάτων.

•  Βγάζετε το θήλαστρο από την πρίζα, πριν 
τον καθαρισμό του μοτέρ.

i

•  Το σετ άντλησης δεν χρειάζεται  
συντήρηση.

•  Φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά στα 
εξαρτήματα του σετ άντλησης,  
κατά τον καθαρισμό.

•   Εάν κάποια φιάλη ή κάποιο εξάρτημα 
υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε  
το μητρικό γάλα που τυχόν περιέχει.

6.2 Αποσυναρμολόγηση

•  Αφαιρέστε και απορρίψτε το προστατευτι-
κό κάλυμμα* από την χοάνη πριν την 
πρώτη χρήση. 

•  Αποσυναρμολογήστε το σετ άντλησης  
στα επιμέρους εξαρτήματά του (χοάνη, 
συνδετικό, μεμβράνη, φιάλη).

•  Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του συνδετικού 
πιέζοντας και τα δύο πτερύγια. 

•  Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα για  
τυχόν ζημιές. 

•   Αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα  
ή φθαρμένα μέρη.

*
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6. Καθαρισμός

6.3 Πλύσιμο
Πριν από την πρώτη χρήση και μετά  
από κάθε χρήση

6.4 Απολύμανση
Πριν από την πρώτη χρήση και μία φορά 
την ημέρα

Ή

Ή

Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα, εκτός 
από τη σωλήνωση, στο επάνω ράφι ή στη 
θήκη για τα μαχαιροπήρουνα. Χρησιμο-
ποιήστε ένα απορρυπαντικό πλυντηρίου 
πιάτων του εμπορίου. Στεγνώστε μετά το 
πλύσιμο.

Χρησιμοποιείτε τους ασκούς Quick Clean* 
στο φούρνο μικροκυμάτων, σύμφωνα με 
τις οδηγίες. Στεγνώστε μετά την απολύ-
μανση.

*  Παρελκόμενα που διατίθενται προς παραγγελία: 
βλ. Κεφάλαιο 12. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.medela.com.

Νιπτήρας Πάγκος

Στέγνωμα 
Στεγνώστε με καθαρό πανί ή αφήστε να στεγνώσουν πάνω σε καθαρό πανί.  
Τοποθετήστε τα καθαρά μέρη μέσα σε καθαρή θήκη αποθήκευσης ή σε καθαρό 
περιβάλλον. Μην φυλάσσετε τα μέρη σε αεροστεγές δοχείο ή θήκη εάν είναι υγρά. Είναι 
σημαντικό να έχει στεγνώσει κάθε υπόλειμμα υγρασίας.

Πλυντήριο πιάτων

Φούρνος Μικροκυμάτων

Καλύψτε όλα τα εξαρτήματα, εκτός από  
τη σωλήνωση, με νερό και βράστε για 
τουλάχιστον 5 λεπτά. Στεγνώστε μετά την 
απολύμανση.

1.  Ξεβγάλτε όλα τα μέρη με κρύο, καθαρό 
πόσιμο νερό (θερμοκρασίας 20 °C 
περίπου). 

2.  Καθαρίστε τα μέρη με άφθονο χλιαρό 
σαπουνόνερο (θερμοκρασίας 30 °C 
περίπου). Χρησιμοποιήστε ένα υγρό 
πιάτων του εμπορίου, κατά προτίμηση 
χωρίς τεχνητές αρωματικές ύλες και 
χρωστικές (με ουδέτερο pH). 

3.  Ξεβγάλτε τα μέρη με κρύο, καθαρό 
πόσιμο νερό για 10–15 δευτερόλεπτα 
(θερμοκρασίας 20 °C περίπου).  
Στεγνώστε μετά το πλύσιμο.
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Σημείωση

1

Για να καθαρίσετε το μοτέρ, περάστε  
το περίβλημα με ένα καθαρό και ελαφρά 
βρεγμένο πανί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσε-
τε πόσιμο νερό με αλκαλικό υγρό πιάτων ή 
άλλο μαλακό απορρυπαντικό.

2

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αλκοολούχο απολυμαντικό.

•   Κανένα εμφανές υπόλειμμα 
Δεν χρειάζεται καθαρισμός.

•   Με εμφανή υπολείμματα
1. Ξεπλύνετε τη σωλήνωση με κρύο νερό
2.  Πλύντε τη σωλήνωση σε ζεστό νερό με σαπούνι
3.  Ξεπλύνετε τη σωλήνωση με καθαρό νερό
4.  Τινάξτε τυχόν σταγονίδια νερού  

έξω από τη σωλήνωση
5. Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα

Μην απολυμαίνετε τη σωλήνωση.

1

6.5   Καθαρισμός σωλήνωσης i

•    Εάν πλένετε τα μέρη του θηλάστρου 
(εκτός φυσικά του μοτέρ) σε πλυντήριο 
πιάτων, αυτά ενδέχεται να υποστούν 
χρωματική αλλοίωση λόγω χρωστικών που 
βρίσκονται στα υπολείμματα τροφών. Κάτι 
τέτοιο δεν θα έχει δυσμενή επίπτωση στη 
λειτουργία τους.

•   Η μεμβράνη στο συνδετικό αποτρέπει τη 
ροή γάλακτος μέσα στη σωλήνωση. Παρ’ 
όλ’ αυτά, επιθεωρείτε τη σωλήνωση μετά 
από κάθε περίοδο άντλησης για τυχόν 
εμφανή υπολείμματα. Εάν εντοπίσετε 
εμφανή υπολείμματα στη σωλήνωση, 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 6.5.

6.6   Καθαρισμός του μοτέρ
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7. Προετοιμασία άντλησης

Πληροφορίεςi

7.1 Λειτουργία με ρεύμα

•  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το θήλα-
στρο Swing Flex / Swing Maxi Flex με 
τροφοδοσία μπαταρίας ή δικτύου 
ρεύματος.

•  Λειτουργία με μπαταρία: 
 Οι μπαταρίες δεν χρειάζεται να αφαιρού-
νται, όταν χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό 
ρεύματος για την άντληση. 

•  Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των 
μπαταριών στο μοτέρ.

•  Εάν το θήλαστρο Swing Flex / Swing Maxi 
Flex πρόκειται να παραμείνει σε αχρησία 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη 
τους.

•  Οι μπαταρίες διαρκούν για 4 έως 6 φορές 
(χρόνος άντλησης 1 ½ ώρα περίπου).

Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στο 
μοτέρ.

•  Λειτουργία με ρεύμα από το δίκτυο:  
Ακολουθήστε τα βήματα, με την ακριβή 
σειρά που αναφέρονται.

•  Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτι-
κό που παρέχεται μαζί με το θήλαστρο 
Swing Flex / Swing Maxi Flex.

•   Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας του 
τροφοδοτικού είναι συμβατή με την τάση 
του ηλεκτρικού δικτύου.

Προειδοποίηση

1

7.2  Λειτουργία με  
την μπαταρία

1

Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, 
σύροντας το καπάκι κατά τη φορά του 
βέλους.
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2

Τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες τύπου 
LR6, μεγέθους AA μινιόν στο Swing Flex.
Τοποθετήστε 6 μπαταρίες του 1,5 V, 
μεγέθους AAA Micro στο Swing Maxi Flex.

Βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα. Η μονάδα 
μοτέρ είναι πλέον έτοιμη για λειτουργία.

Κλείστε το καπάκι στη θήκη των μπαταριών. 
Το θήλαστρο θα είναι πλέον έτοιμο για 
λειτουργία με ρεύμα από την μπαταρία.

2

3
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4
Πληροφορίεςi

Σημείωση
i

7.3  Συναρμολόγηση  
του σετ άντλησης

•  Ακολουθήστε όλα τα βήματα με προσοχή 
και συναρμολογήστε σωστά το σετ 
άντλησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ίσως 
δεν μπορέσετε να επιτύχετε επαρκή 
αναρρόφηση.

•  Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά 
παρελκόμενα της Medela.

•  Κρατάτε τη σωλήνωση από το συνδετικό 
τμήμα, όταν την συνδέετε και την 
αποσυνδέετε.

•  Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι 
εντελώς στεγνά πριν από τη χρήση.

Προσοχή

Βιδώστε τη φιάλη στο συνδετικό

Ελέγξτε τα εξαρτήματα του θηλάστρου για 
τυχόν φθορές ή ζημιές πριν από τη χρήση 
και αντικαταστήστε τα, εάν χρειαστεί. 
Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη έχουν καθαριστεί 
σύμφωνα με την ενότητα 6, πριν τη συναρ-
μολόγηση του σετ αντλίας.
Τοποθετήστε προσεκτικά τη μεμβράνη μέσα 
στο συνδετικό, με το πτερύγιο μέσα στο 
άνοιγμα του συνδετικού. 
Βεβαιωθείτε ότι η μεμβράνη εφαρμόζει 
αεροστεγώς κατά μήκος του χείλους του 
συνδετικού.

•  Πλύντε καλά τα χέρια σας (επί 1 λεπτό 
τουλάχιστον) με νερό και σαπούνι πριν 
αγγίξετε το στήθος σας και τα εξαρτήμα-
τα του θηλάστρου. Στεγνώστε τα χέρια 
σας με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας 
μίας χρήσης.

•  Επίσης, οι φιάλες και τα διάφορα 
εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά σε 
περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού, όπως 
π.χ. εάν σας πέσουν, εάν τα σφίξετε 
υπερβολικά ή εάν τα χτυπήσετε.

•  Δίνετε τη δέουσα προσοχή στο χειρισμό 
των φιαλών και των διαφόρων εξαρτημά-
των.

1

7. Προετοιμασία άντλησης
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5 6

32

Κλείστε το καπάκι του συνδετικού, μέχρι να 
ακουστεί ένα χαρακτηριστικό “κλικ”.

Εισαγάγετε τη σωλήνωση στο κατάλληλο 
άνοιγμα στο καπάκι του συνδετικού.

Εισαγάγετε το άλλο άκρο  
της σωλήνωσης στο μοτέρ.

Εισαγάγετε την χοάνη στο συνδετικό.
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•  Βήμα 2 (ενότητες 8.1, 8.2, 8.3):
•  Το προϊόν διατίθεται με δύο διαφορετικά 
μεγέθη χοανών 21 mm και 24 mm. 

•  Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις, για 
να μάθετε κατά πόσον το διαθέσιμο 
μέγεθος χοάνης ταιριάζει στο στήθος σας:

•  Μήπως η θηλή σας τρίβεται στα πλευρικά 
τοιχώματα του σωλήνα της χοάνης, σε 
βαθμό που να σας προκαλείται ενόχληση;

•  Μήπως διαπιστώνετε ότι μεγάλο μέρος της 
άλω έλκεται στο εσωτερικό του σωλήνα της 
χοάνης;

•  Μήπως διαπιστώνετε κάποια ερυθρότητα;
•  Μήπως διαπιστώνετε ότι η θηλή ή η άλως 
σας παίρνει ένα λευκό χρώμα;

•  Μήπως αισθάνεστε ότι έχει απομείνει γάλα 
στους μαστούς σας, μετά τη χρήση του 
θηλάστρου;

Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» σε οποιαδήποτε από 
τις παραπάνω ερωτήσεις, δοκιμάστε ένα 
διαφορετικό μέγεθος ακολουθώντας τις 
οδηγίες μέτρησης στη διεύθυνση www.
medela.com.
Εάν εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε 
σίγουρες ότι επιλέξατε το σωστό μέγεθος 
χοάνης, απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο 
επαγγελματία για τον μητρικό θηλασμό.
Δείτε το φυλλάδιο «Επιλογή του κατάλληλου 
μεγέθους χοάνης Medela».

•  Βήμα 3 (ενότητες 8.1, 8.2, 8.3):  
Μην κρατάτε το σετ άντλησης από τη 
φιάλη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
απόφραξη των οδών ροής γάλακτος και 
διάταση (σπάργωμα) των μαστών.

8.1  Swing Flex – Προετοιμασία  
για άντληση μόνον από έναν 
μαστό

8.2  Swing Maxi Flex – Προετοι-
μασία για άντληση μόνον 
από έναν μαστό

1

Εισαγάγετε το καινούργιο κοντό σωληνάκι 
στο στήριγμα σωληνώσεων.

1

Η οβάλ σχήματος χοάνη μπορεί να περι-
στραφεί (κατά 360°) και να τοποθετηθεί 
στην επιθυμητή θέση που σας προσφέρει  
τη μέγιστη δυνατή άνεση.

Προσοχή

Σημείωση

i

8. Άντληση
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32

Τοποθετήστε την χοάνη πάνω στο στήθος 
σας, με τρόπο ώστε η θηλή σας να είναι 
κατάλληλα κεντραρισμένη.

Τοποθετήστε την χοάνη της μιας φιάλης 
πάνω στον πρώτο μαστό σας, με τρόπο ώστε 
η θηλή σας να είναι κατάλληλα κεντραρι-
σμένη στο σωλήνα.

Κρατήστε την χοάνη πάνω στο στήθος σας 
με τη βοήθεια του αντίχειρα και του δείκτη 
σας. Υποστηρίξτε το μαστό σας με την 
παλάμη σας.

Κρατήστε την χοάνη πάνω στο στήθος σας 
με τη βοήθεια του αντίχειρα και του δείκτη 
σας. Υποστηρίξτε το μαστό σας με την 
παλάμη σας.
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8. Άντληση

•  Με την ταυτόχρονη άντληση και από τους 
δύο μαστούς, εξοικονομείτε χρόνο και 
αυξάνετε τη θρεπτική αξία του μητρικού 
γάλακτος. 

•  Βήμα 2 (ενότητα 8.3): 
•  Πλύντε σχολαστικά τα χέρια σας (επί 1 

λεπτό τουλάχιστον) με νερό και σαπούνι 
πριν αγγίξετε το στήθος σας, τα καθαρά 
εξαρτήματα του θηλάστρου και το 
καθαρό σετ άντλησης. Στεγνώστε τα χέρια 
σας με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας 
μίας χρήσης.

•  Μην κρατάτε το σετ άντλησης από τη 
φιάλη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
απόφραξη των οδών ροής γάλακτος και 
διάταση (σπάργωμα) των μαστών.

Προσοχή

Πληροφορίεςi

8.3  Swing Maxi Flex – Προε-
τοιμασία για άντληση και 
από τους δύο μαστούς

1

Η οβάλ σχήματος χοάνη μπορεί να περι-
στραφεί (κατά 360°) και να τοποθετηθεί 
στην επιθυμητή θέση που σας προσφέρει  
τη μέγιστη δυνατή άνεση.

Θέστε το μοτέρ σε λειτουργία  
με το κουμπί .

4
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2 13

Τοποθετήστε την χοάνη πάνω στο στήθος 
σας, με τρόπο ώστε η θηλή σας να είναι 
κατάλληλα κεντραρισμένη.

Κρατήστε την χοάνη πάνω στο στήθος σας 
με τη βοήθεια του αντίχειρα και του δείκτη 
σας. Υποστηρίξτε το μαστό σας με την 
παλάμη σας.

5

Τοποθετήστε τη δεύτερη χοάνη πάνω στον 
άλλο μαστό σας, με τρόπο ώστε η θηλή να 
είναι σωστά κεντραρισμένη.
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8. Άντληση

4

8.4  Swing Maxi Flex –  
Προετοιμασία για άντλη-
ση «με τα χέρια ελεύθε-
ρα» με τη βοήθεια του 
κορσέ Easy Expression

1

Φορέστε το Easy Expression
τον κορσέ και κλείστε τον χρησιμοποιώντας 
το άγκιστρο στο επάνω μέρος.

•  Ο κορσές Easy Expression πωλείται 
ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες 
διατίθενται στη διεύθυνση  
www.medela.com

Συνδέστε το συναρμολογημένο σετ  
άντλησης στις χοάνες.

Σημείωση

i
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Αρχίστε την άντληση.

5

Αφήστε το φερμουάρ ελαφρώς ανοικτό.

2 3

Τοποθετήστε τη χοάνη πάνω στο μαστό σας, 
κάτω από τον κορσέ, με τρόπο ώστε η θηλή 
σας να είναι σωστά κεντραρισμένη.
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4

8.5 Άντληση

1

Θέστε το μοτέρ σε λειτουργία  
με το κουμπί .
       Η φάση διέγερσης διαρκεί  

2 λεπτά το πολύ. Στη συνέχεια,  
η συσκευή θα περάσει αυτόματα από τη 
φάση διέγερσης στη φάση άντλησης.

æ

Θέστε το μοτέρ εκτός λειτουργίας με το 
κουμπί .

•  Εάν το μοτέρ παραμείνει σε λειτουργία επί 
30 λεπτά χωρίς χειρισμούς, το θήλαστρο 
Swing Flex / Swing Maxi Flex θα τεθεί 
αυτόματα εκτός λειτουργίας.

•  Μην τσακίζετε τη σωλήνωση κατά την 
άντληση.

8. Άντληση

Αναμμένη On

Σβηστή Εκτός λειτουργίας

Περιοδική φωτεινή 
ένδειξη ανά τακτά 
διαστήματα

Φάση διέγερσης

Σταθερή φωτεινή 
ένδειξη Φάση άντλησης

Γρήγορη φωτεινή 
ένδειξη

Ελάχ./Μέγ. 
αναρρόφηση

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις 
διάφορες καταστάσεις των ενδεικτικών 
λυχνιών LED:

•  Αποσυνδέετε πάντοτε το θήλαστρο Swing 
Flex /Swing Maxi Flex από την πηγή 
ρεύματος μετά την άντληση.

•  Μην υπερβαίνετε την ένδειξη των 150 ml 
στη φιάλη.

•  Εάν η ποσότητα του αντλούμενου 
γάλακτος είναι πολύ μικρή ή και μηδενική 
ή εάν αισθάνεστε πόνο κατά την άντληση, 
συμβουλευθείτε τον σύμβουλο θηλασμού 
σας. 

Πληροφορίεςi

Σημείωση

i

Προσοχή
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Χρησιμοποιήστε τη βάση φιάλης για να 
αποφύγετε την ανατροπή της φιάλης.

5 6

Κλείστε τη φιάλη με ένα καπάκι.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα 9, 
“Φύλαξη και απόψυξη μητρικού γάλακτος”.

Εάν το γάλα αρχίσει να ρέει νωρίτερα από 
το αναμενόμενο, πατήστε το κουμπί  
για να περάσετε στη φάση άντλησης.
        Βεβαιωθείτε ότι το γάλα εισρέει στη  

φιάλη όπως πρέπει.
æ

2 3

Η Μέγ. αναρρόφηση χωρίς ενόχληση μπορεί 
να ρυθμιστεί σε κάθε φάση. Μέγιστη 
αναρρόφηση χωρίς ενόχληση: Πατήστε το 
κουμπί  για να αυξήσετε την αναρρόφηση 
μέχρι να αισθανθείτε ελαφρά ενόχληση. 
Πατήστε το  για να μειώσετε την ένταση  
αναρρόφησης μέχρι να νιώσετε άνετα.

Κ
α

θα
ρί

σ
τε

 σ
ύμ

φ
ω

να
  

με
 τ

ην
 ε

νό
τη

τα
 6
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9. Φύλαξη και απόψυξη μητρικού γάλακτος

9.1  Φύλαξη
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη φύλαξη φρέσκου μητρικού γάλακτος  

(για υγιή, τελειόμηνα νεογνά)
Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος
16 έως 25 °C 
(60 έως 77 °F)

Συντήρηση  
ψυγείου
4 °C (39 °F)  
ή χαμηλότερη

Καταψύκτης βαθείας 
καταψύξεως

–18 °C (0 °F )  
ή χαμηλότερη

Μητρικό γάλα που  
έχει αποψυχθεί  
στη συντήρηση 
του ψυγείου 

Μέχρι 4 ώρες  
(κατά προτίμηση) 

*Μέχρι 6 ώρες, για γάλα 
που έχει αντληθεί σε 
συνθήκες πολύ υψηλής 
καθαριότητας

Μέχρι 3 ημέρες  
(κατά προτίμηση)

*Μέχρι 5 ημέρες, για 
γάλα που έχει αντληθεί 
σε συνθήκες πολύ 
υψηλής καθαριότητας

Μέχρι 6 μήνες  
(κατά προτίμηση)

*Μέχρι 9 μήνες, για γάλα 
που έχει αντληθεί σε 
συνθήκες πολύ υψηλής 
καθαριότητας

Σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος:  
Μέχρι 2 ώρες

Συντήρηση ψυγείου: 
Μέχρι 24 ώρες

Μην επανακαταψύχετε!

•   Μπορείτε να καταψύξετε μητρικό γάλα σε πλαστικές φιάλες ή ασκούς. Μη γεμίζετε τις φιάλες ή τους 
ασκούς περισσότερο από τα 3/4 της χωρητικότητάς τους για να προβλέψετε χώρο για τυχόν διαστολή. 

•   Επικολλήστε ετικέτες στις φιάλες ή τους ασκούς με την ημερομηνία άντλησης και τον όγκο του 
αντληθέντος γάλακτος.

•   Οι πλαστικές φιάλες και τα διάφορα πλαστικά μέρη γίνονται εύθραυστα όταν καταψύχονται και 
μπορεί να σπάσουν αν σας πέσουν.

•    Εάν κάποια φιάλη ή κάποιο εξάρτημα υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το μητρικό γάλα που 
τυχόν περιέχει.

9.2  Κατάψυξη

Μην αποψύχετε κατεψυγμένο μητρικό γάλα και μην το ζεσταίνετε σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο 
που περιέχει νερό που βράζει. Με τον τρόπο αυτό, θα προστατεύσετε τα σημαντικά θρεπτικά συστατικά 
του και θα αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.

•   Προκειμένου να μην καταστραφούν τα θρεπτικά συστατικά του μητρικού γάλακτος, αποψύξτε το γάλα 
στη συντήρηση του ψυγείου, ολονυκτίς. Εναλλακτικά, μπορείτε να κρατήσετε τη φιάλη ή τον ασκό κάτω 
από τρεχούμενο χλιαρό νερό (θερμοκρασίας 37 °C [98,6 °F] το πολύ).

•   Ανακινήστε απαλά τη φιάλη ή τον ασκό, για να αναμείξετε τυχόν λίπος που έχει διαχωριστεί. Αποφύγετε 
το χτύπημα ή την ανάδευση του γάλακτος.

9.3  Απόψυξη

Προσοχή

*Κατευθυντήριες οδηγίες για την άντληση γάλακτος σε συνθήκες πολύ υψηλής καθαριότητας:

Πριν από τη χρήση του θηλάστρου, οι μητέρες θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό 
ή να τα περνούν με ένα αλκοολούχο απολυμαντικό. Τα διάφορα μέρη του θηλάστρου, οι φιάλες και η 
περιοχή άντλησης πρέπει να είναι καθαρά. Οι μαστοί και οι θηλές των μητέρων δεν χρειάζονται πλύσιμο, 
πριν τη χρήση του θηλάστρου.

•   Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες φύλαξης και απόψυξης μητρικού γάλακτος αποτελούν απλή 
σύσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας σύμβουλο ή ειδικό σε 
θέματα θηλασμού.

•   Φυλάσσετε το μητρικό γάλα στο ψυχρότερο μέρος της συντήρησης του ψυγείου (στο μέσα μέρος του 
γυάλινου ραφιού πάνω από το διαμέρισμα για τα λαχανικά).
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9. Φύλαξη και απόψυξη μητρικού γάλακτος 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση

Το μοτέρ δεν 
λειτουργεί

Ελέγξτε εάν η πρίζα τροφοδοτείται με ρεύμα. 
Ελέγξτε τη θέση των μπαταριών στη θήκη τους.

Χαμηλή ή μηδενική 
αναρρόφηση

Επαληθεύστε ότι η μεμβράνη είναι καθαρή και χωρίς ζημιές.
Βεβαιωθείτε ότι η μεμβράνη εφαρμόζει αεροστεγώς κατά μήκος του 
χείλους του συνδετικού και ότι το καπάκι είναι σφικτά συνδεδεμένο με 
το συνδετικό.
Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις.
Ελέγξτε κατά πόσον τα άκρα της σωλήνωσης εφαρμόζουν καλά στο 
πίσω μέρος του συνδετικού και στην υποδοχή εισόδου του θηλάστρου. 
Κατά την άντληση από το ένα μόνο στήθος, εισαγάγετε το καινούργιο 
σωληνάκι στο στήριγμα σωληνώσεων.
Δεν πρέπει να υπάρχει νερό μέσα στη σωλήνωση.
Μην τσακίζετε τη σωλήνωση κατά την άντληση.
Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη εφαρμόζει αεροστεγώς γύρω από τη θηλή.
Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά.

Έχει εμφανιστεί 
συμπύκνωμα 
υγρασίας μέσα  
στη σωλήνωση

Καθαρίστε τη σωλήνωση, όπως περιγράφεται στην ενότητα  
6.5. Τινάξτε τυχόν σταγόνες νερού έξω από τη σωλήνωση.

Το μοτέρ  
έχει βραχεί

Βγάλτε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
Θέστε το μοτέρ εκτός λειτουργίας.
Μην αναποδογυρίζετε το μοτέρ. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι 
στραμμένος προς τα επάνω.
Τοποθετήστε το μοτέρ σε στεγνό και ζεστό μέρος επί 24 ώρες.

Σημείωση:
Μην εκθέτετε το μοτέρ στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Μην επιταχύνετε τη διαδικασία στεγνώματος με χρήση θερμότητας.
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11. Εγγύηση/ Απόρριψη

Εγγύηση
Το φυλλάδιο με τίτλο “Διεθνής εγγύηση” περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά  
με την εγγύηση που καλύπτει το προϊόν. 

Απόρριψη

 

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο. Η χρήση του από περισσότερα 
του ενός άτομα ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία.
Η μονάδα κατασκευάζεται από μέταλλα και πλαστικά και θα πρέπει να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2011/65/ΕΕ και 2012/19/ΕΕ. Τυχόν επιπρόσθετες 
τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει επίσης να τηρούνται. Φροντίζετε να απορρίπτετε 
τη μονάδα και τα παρελκόμενά της σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες περί 
απόρριψης.
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12. Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

Μπορείτε να προμηθευτείτε τα παρακάτω παρελκόμενα για το θήλαστρο Swing Flex / Swing 
Maxi Flex από τους αντιπροσώπους της Medela, εφ’ όσον τα ζητήσετε με τον κωδικό είδους 
τους.

Τεμάχια πώλησης Swing Flex / Swing Maxi Flex  
Κωδ. είδους Προϊόν

101033771
101033789
101033839
101033841

Θήλαστρο Swing Flex EN FR AR (τροφοδοτικό ευρώ)
Θήλαστρο Swing Flex EN FR AR (τροφοδοτικό ΗΒ)
Θήλαστρο Swing Maxi Flex EN FR AR (τροφοδοτικό ευρώ)
Θήλαστρο Swing Maxi Flex EN FR AR (τροφοδοτικό ΗΒ)

Ανταλλακτικά του Swing Flex 
Κωδ. είδους Προϊόν

099.0016 
099.0017 
101033542
099.0018 
099.0276
101038305

Τροφοδοτικό Swing Flex (100-240V, 4,8 V) Euro
Τροφοδοτικό Swing Flex (100-240V, 4,8V) ΗΒ
Τροφοδοτικό Swing Flex (100-240V, 4,8V) ΗΠΑ/JP
Τροφοδοτικό Swing Flex (100-240V, 4,8 V) AUS/NZ
Τροφοδοτικό Swing Flex (100-240V, 4,8V) CN
Τροφοδοτικό Swing Flex (100-240V, 4,8V) KR

099.0015 Μοτέρ του Swing Flex

101034002 Σωλήνωση του Swing Flex

101034005 Συνδετικό PersonalFit Flex

Ανταλλακτικά του Swing Maxi Flex
Κωδ. είδους Προϊόν

099.0271
099.0272 
101033543 
099.0273
 099.0274
101038303

Τροφοδοτικό του Swing Maxi Flex (100-240V, 12 V) Euro
Τροφοδοτικό του Swing Maxi Flex (100-240V, 12V) ΗΒ
Τροφοδοτικό του Swing Maxi Flex (100-240V, 12V) ΗΠΑ/JP
Τροφοδοτικό του Swing Maxi Flex (100-240V, 12 V) AUS/NZ
Τροφοδοτικό του Swing Maxi Flex (100-240V, 12 V) CN
Τροφοδοτικό του Swing Maxi Flex (100-240V, 12 V) KR

099.0270 Μοτέρ του Swing Maxi Flex

101034003 Σωλήνωση του Swing Maxi Flex

101034005 Συνδετικό PersonalFit Flex
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*  Εάν το αποτέλεσμα της άντλησης δεν είναι ικανοποιητικό ή αισθάνεστε πόνο κατά  
την άντληση, συμβουλευθείτε επαγγελματία που εξειδικεύεται σε θέματα θηλασμού. Ένα 
διαφορετικό μέγεθος χοάνης μπορεί να διευκολύνει την άντληση και να την καταστήσει πιο 
επιτυχημένη.

12. Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

Παρελκόμενα για τα Swing Flex / Swing Maxi Flex
Κωδ. είδους Προϊόν

101033953*
101033964*
101033992*
101033997*

Χοάνη PersonalFit Flex S (21 mm)
Χοάνη PersonalFit Flex M (24 mm)
Χοάνη PersonalFit Flex L (27 mm)
Χοάνη PersonalFit Flex XL (30 mm)

800.0796
200.1659

Φιάλες μητρικού γάλακτος των 150 ml (3 τεμ.)  
Φιάλες μητρικού γάλακτος των 250 ml (2 τεμ.)

008.0040 Ασκούς μικροκυμάτων Quick Clean

Τα υπόλοιπα προϊόντα της Medela διατίθενται στην τοποθεσία της στο web στη διεύθυνση 
www.medela.com. 
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Τα θήλαστρα Swing Flex και Swing Maxi Flex έχουν υποστεί ελέγχους ως προς  
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητά τους και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις  
των προτύπων IEC 60601-1-2:2007 3η έκδοση και IEC 60601-1-2:2014 4η έκδοση σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8.9.

13.  ΗΜΣ / Τεχνική περιγραφή των  
Swing Flex / Swing Maxi Flex

Προειδοποίηση – Τα ηλεκτρικά θήλαστρα Swing Flex και Swing Maxi Flex δεν  
πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε ή να στοιβάζονται επάνω σε άλλο εξοπλισμό.  
Εάν, παρά ταύτα, η χρήση ή η στοίβαξη με άλλον εξοπλισμό είναι αναγκαία, το ηλεκτρικό 
θήλαστρο Swing Flex και Swing Maxi Flex θα πρέπει να παρακολουθείται προκειμένου  
να επαληθεύεται η καλή λειτουργία του στη διαμόρφωση με την οποία θα χρησιμοποιηθεί. 
Εξοπλισμός ασύρματων επικοινωνιών, όπως π.χ. οικιακές συσκευές ασύρματου δικτύου, 
κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης τους, φορητοί ασύρματοι 
(«γουώκυ-τώκυ») κ.λπ., μπορεί να επηρεάσει τα ηλεκτρικά θήλαστρα Swing Flex και Swing 
Maxi Flex και θα πρέπει να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από αυτά.
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κενού (περίπου)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ...  111 κύκλοι/λεπτό

Λειτουργία

Μεταφορά/Αποθήκευση

6 x 1,5 V, Αλκαλικές
AAA, Micro, LR03

121 x 129 x 57 mm

Λειτουργία / Μεταφορά /  
Αποθήκευση

290 г

220 г

Λειτουργία / Μεταφορά /  
Αποθήκευση

Σε λειτουργία Εκτός λειτουργίας
100-240 V~ στα 50/60 Hz
max. 0,6 A

12 V 
1,5 A

Διακοπτόμενη

κενού (περίπου)
–35 ... –250 mmHg
– 5 ... – 33 kPa
 45 ...  111 κύκλοι/λεπτό

4 x 1,5 V, Αλκαλικές
AA, Μινιόν, LR6

121 x 129 x 57 mm

300 г

200 г

Λειτουργία / Μεταφορά /  
Αποθήκευση

Σε λειτουργία Εκτός λειτουργίας
100–240V ~ 50/60Hz
max. 0,5 A

4,8 V 
1,2A

Διακοπτόμενη

Λειτουργία

Μεταφορά/Αποθήκευση

Λειτουργία / Μεταφορά /  
Αποθήκευση

14.  Τεχνικά χαρακτηριστικά των  
Swing Flex / Swing Maxi Flex

Swing Flex 

Swing Maxi Flex
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التفريغ )تقريبًا(
–35 ... –250 ملي متر زئبق
– 5 ... – 33 كيلو باسكال

 45 ...    111 دورة لكل دقيقة

التشغيل

النقل / التخزين

6 × 1.5 فولت قلوي
LR03  ،Micro  ،AAA

121 × 129 × 57 مم

التشغيل / النقل / التخزين

290 جم

220 جم

النقل / التخزين / التشغيل

إخراجإدخال
100 - 240 فولت~   60/50 هيرتز

6 ,0 أمبير بحد أقصى
12 فولت 
1.5 أمبير

التفريغ )تقريبًا(
–35 ... –250 ملي متر زئبق
– 5 ... – 33 كيلو باسكال

 45 ...   111 دورة لكل دقيقة

4× 1.5 فولت قلوي 
LR6  ،Mignon  ،AA

121 × 129 × 57 مم

300 جرام

200 جرام

التشغيل / النقل / التخزين

إخراجإدخال

100 - 240 فولت تقريبًا~60/50 هرتز
0,5 أمبير بحد أقصى

 4.8 فولت
1.2 أمبير

متقطع

التشغيل 

النقل / التخزين

التشغيل / النقل / التخزين

14-  المواصفات الفنية لمضخة الثدي

 Swing Flex

Swing Maxi Flex

متقطع
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 Swing Flex لمضخة الثدي )EMC( تم اختبار التوافق الكهرومغناطيسي 
و Swing Maxi Flex بالتوافق مع متطلبات IEC 60601 -1 -2:2007 اإلصدار الثالث 

و IEC 60601 -1 -2:2014 اإلصدار الرابع وفًقا للفقرة 7 و 9-8.

13-  التوافق الكهرومغناطيسي /
 الوصف الفني لمضخة الثدي

تحذير – يجب عدم استخدام مضخة الثدي الكهربائية Swing Flex و Swing Maxi Flex جوار أجهزة 
أخرى أو تُكدس فيها. وإذا كانت هناك ضرورة الستخدامها جوار هذه األجهزة أو تكديسها معها، فإن 

مضخات الثدي الكهربائية Swing Flex وSwing Maxi Flex ينبغي مراقبتها للتأكد من تشغيلها العادي 
بالتكوين الذي ستُستخَدم عليه. أما أجهزة االتصال الالسلكية، على سبيل المثال أجهزة الشبكات 

الالسلكية المنزلية، والهواتف المحمولة، والهواتف الالسلكية ومحطاتها األساسية، وأجهزة اإلرسال/
 Swing Maxi Flex و Swing Flex االستقبال الالسلكية، فيمكنها التأثير في مضخة الثدي الكهربائية

وينبغي إبقاؤها على بُْعد ال يقل عن 30 سنتيمترًا من هذه األجهزة.
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*  إذا كانت نتيجة االعتصار غير ُمرضية أو كان االعتصار مؤلًما، فاتصلي بمستشار اإلرضاع أو اختصاصي 
الرضاعة الطبيعية. يمكن أن يساعد الحجم المختلف من حامل الثدي على جعل اعتصار اللبن أكثر راحة 

ونجاًحا.

12- األجزاء االحتياطية والملحقات

Swing Flex / Swing Maxi Flex الملحقات لمضخة الثدي
المنتجرقم القطعة

* 101033953
* 101033964
* 101033992
* 101033997

PersonalFit Flex)حامل الثدي مقاس صغير )21 مم 
PersonalFit Flex)حامل الثدي مقاس متوسط )24 مم 

PersonalFit Flex)حامل الثدي مقاس كبير )27 مم 
PersonalFit Flex)حامل الثدي مقاس كبير جًدا )30 مم 

800.0796
200.1659

 زجاجات لبن األم 150 مل )3 قطع( 
زجاجات لبن األم 250 مل )قطعتان( 

008.0040Quick Clean أكياس الميكروويف

www.medela.com األخرى على الموقع Medela تتوفر منتجات
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12- األجزاء االحتياطية والملحقات

 Swing Flex / Swing Maxi Flex سلع البيع لمضخة الثدي
المنتجرقم القطعة

101033771
101033789
101033839
101033841

ضخة الثدي EN FR EL AR Swing Flex )محول أوروبا( 
ضخة الثدي EN FR EL AR Swing Flex )محول المملكة المتحدة(

ضخة الثدي EN FR EL AR Swing Maxi Flex )محول أوروبا(
ضخة الثدي EN FR EL AR Swing Maxi Flex )محول المملكة المتحدة(

 Swing Flex األجزاء االحتياطية لمضخة الثدي
المنتجرقم القطعة

099.0016 
099.0017 

101033542
099.0018 
099.0276

101038305

محول Swing Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 4.8 فولت( أوروبا
محول Swing Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 4.8 فولت( المملكة المتحدة

محول Swing Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 4.8 فولت( أمريكا / اليابان
محول Swing Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 4.8 فولت( أستراليا / نيوزيلندا

محول Swing Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 4.8 فولت( الصين
محول Swing Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 4.8 فولت( كوريا

099.0015Swing Flex وحدة محرك

101034002Swing Flex أنبوب

101034005PersonalFit Flex موصل

Swing Maxi Flex األجزاء االحتياطية لمضخة الثدي
المنتجرقم القطعة

099.0271 
099.0272

101033543
099.0273 
099.0274 

101038303

محول Swing Maxi Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 12 فولت( أوروبا
محول Swing Maxi Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 12 فولت( المملكة المتحدة

محول Swing Maxi Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 12 فولت( أمريكا / اليابان
محول Swing Maxi Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 12 فولت( أستراليا / نيوزيلندا

محول Swing Maxi Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 12 فولت( الصين
محول Swing Maxi Flex )من 100 إلى 240 فولت؛ 12 فولت( كوريا

099.0270Swing Maxi Flex وحدة محرك

101034003Swing Maxi Flex أنابيب

101034005PersonalFit Flex موصل

تتوفر الملحقات اآلتية لـ Swing Flex / Swing Maxi Flex من شركاء توزيع شركة Medela من خالل 
تحديد رقم المنتج.
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11- الضمان/التخلص من المنتج

الضمان
يشتمل دليل "الضمان الدولي" على معلومات تفصيلية حول الضمان. 

التخلص من المنتج

هذا المنتج مخصص لالستخدام من ِقبل شخص واحد فقط. علًما بأن االستخدام من ِقبل أكثر من 
شخص قد يشكل خطرًا على الصحة.

هذه الوحدة مصنوعة من معادن ومواد بالستيكية ويجب التخلص منها وفًقا للتوجيهات األوروبية 
EU/2011/65 و EU/2012/19. كما يجب مراعاة التوجيهات المحلية اإلضافية أيًضا. يرجى الحرص على 

التخلص من الوحدة وملحقاتها وفًقا لتوجيهات التخلص المحلية لديك.
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10- استكشاف األخطاء وإصالحها 

الحلالمشكلة

إذا كان المحرك ال 
يعمل

تأكدي من وجود تيار بمأخذ التيار الكهربائي. 
تأكدي من وضع البطاريات في موضع البطاريات.

إذا كانت شدة المص 
منخفضة أو ال يوجد مص

تأكدي من نظافة الغشاء وعدم تعرضه للتلف.
تأكدي من أن الغشاء يغلق بإحكام حول حافة الموصل وأن الغطاء مربوط 

بقوة بالموصل.
قومي بفحص جميع التوصيالت. 

 تأكدي من توصيل طرفي األنبوب بإحكام بالجانب الخلفي من الموصل 
ومنفذ مضخة الثدي. في أثناء عملية الضخ المنفرد، قومي بإدخال األنبوب 

غير الُمستخدم في حامل األنابيب. 
يجب أال يكون هناك أي ماء في األنبوب.

ال تقومي بلّي األنبوب في أثناء العصر.
 تأكدي من وضع حامل الثدي حول الثدي بشكل شديد اإلحكام. يجب أن 

تكون جميع المكونات جافة تماًما.

إذا ظهر تكثف للبن 
في األنبوب

قومي بتنظيف األنبوب كما هو موضح في الفصل 6-5. رجي األنبوب حتى 
تخرج أي قطرات ماء.

المضخة مبللة

قومي بفصل محول مأخذ التيار الكهربائي عن المقبس.
قومي بإيقاف تشغيل المضخة.

ال تقومي بقلب المضخة رأًسا على عقب. يجب أن تشير لوحة التحكم
إلى األعلى.

قومي بحفظ المضخة في مكان جاف ودافئ لمدة 24 ساعة.

مالحظة:
ال تعرضي المضخة ألشعة الشمس المباشرة.

ال تقومي بإسراع عملية التجفيف باستخدام الحرارة.
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9- تخزين لبن األُم وإذابته

9-1  التخزين
توجيهات تخزين لبن األم المستخلَص حديثًا )للرضع المولودين

 بعد إتمام فترة حمل صحية(
درجة حرارة الغرفة

16 إلى 25 درجة مئوية 
)60 إلى 77 درجة 

فهرنهايت(

الثالجة
4 درجات مئوية )39 

درجة فهرنهايت( أو 
أكثر برودة

د الُمجمِّ
–18 درجة مئوية )0 
درجة فهرنهايت( أو 

أكثر برودة

لبن األُم المذاب في 
الثالجة

ما يصل إلى 4 ساعات 
أفضل ما يكون 

*ما يصل إلى 6 ساعات 
للبن األُم المستخلَص 

في ظروف نظيفة جًدا

ما يصل إلى 3 أيام 
أفضل ما يكون

*ما يصل إلى 5 أيام 
للبن األُم المستخلَص 

في ظروف نظيفة جًدا

ما يصل إلى 6 أشهر 
أفضل ما يكون

*ما يصل إلى 9 أشهر 
للبن األُم المستخلَص 

في ظروف نظيفة جًدا

 في درجة حرارة الغرفة: 
ما يصل إلى ساعتين

الثالجة: 
ما يصل إلى 24 ساعة

ال تُِعيدي تجميده!

دي لبن األم المستخلص في زجاجات بالستيكية أو أكياس تخزين اللبن. ال تزيدي ملء الزجاجات أو  •  جمِّ
األكياس عن نسبة  3/4 من اكتمالها، لترك فراغ للتمدد المحتمل. 
•  ضعي على الزجاجات أو األكياس ملصقات بتاريخ االعتصار وكميته.

•  تصبح العبوات البالستيكية واألجزاء المكونة هشة إذا تجمدت وقد تنكسر إذا وقعت.
•  ال تستخدمي لبن األم إذا تعرضت الزجاجات أو المكونات للتلف.

9-2  التجميد

ئيه في ميكروويف أو إناء به ماء يغلي. فهذا يساعد على المحافظة على المكونات  ال تذيبي لبن األم أو تُدفِّ
المهمة ويمنع االحتراقات.

•  للمحافظة على المكونات المهمة في لبن األم، قومي بإذابته على مدار الليل في الثالجة. أو بدالً من ذلك، 
أمسكي الزجاجة أو الكيس تحت ماء دافئ )بحد أقصى 37 درجة مئوية / 98.6 درجة فهرنهايت(.

•  حركي الزجاجة أو الكيس برفق في دوائر لخلط أي دهون منفصلة. تجنبي رج اللبن أو تقليبه.

9-3  اإلذابة

تنبيه

*توجيهات الستخالص اللبن في ظروف نظيفة جًدا:

قبل استخالص لبن األُم، ينبغي لألُمهات َغْسل أيديهن بالصابون، والماء، أو مطهِّر يدين أساسه 
الكحول. أما أجزاء المضخة، والزجاجات، ومنطقة الضخ فال بد أن تكون نظيفة. بينما الثديان 

والحلمتان ال تحتاجان إلى َغْسل قبل الضخ.

•  إن توجيهات تخزين لبن األم وإذابته تعد توصية. اتصلي باستشاري اإلرضاع أو اختصاصي الرضاعة 
الطبيعية خاصتك لمزيد من المعلومات.

•  خزني لبن األم في الموضع األبرد من الثالجة )في الجزء الخلفي من الرف الزجاجي فوق الجزء 
المخصص للخضراوات(.
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استخدمي حامل العبوة لمنع العبوة من اإلمالة.

56

أغلقي العبوة بالغطاء.
æ  اتبعي التعليمات في الفصل 9 "تخزين لبن 

األم وإذابته".

إذا بدأ اللبن في التدفق مسبًقا، فقومي 
بالضغط على زر  للتغيير إلى مرحلة 

االستخالص.
æ  تأكدي من تدفق اللبن داخل الزجاجة بشكل 

مناسب.

23

يمكن ضبط الحد األقصى لمستوى التفريغ المريح 
في كل مرحلة. الحد األقصى لمستوى التفريغ 

المريح: استخدمي  لزيادة التفريغ حتى يصبح 
غير مريح قليالً. استخدمي  لتقليل التفريغ 

حتى يصبح مريًحا مرة أخرى.

ا 
ًق

وف
ف 
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ي ب
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ق
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4

8-5 الضخ

1

. قومي بتشغيل مضخة الثدي بواسطة 
æ  تستمر مرحلة التحفيز مدة دقيقتين بحد 

أقصى. ومن ثم ستتغير مرحلة التحفيز تلقائيًا 
إلى مرحلة االستخالص.

قومي بإيقاف تشغيل مضخة الثدي 
. بواسطة 

 •  يتم إيقاف تشغيل مضخة الثدي
Swing Flex / Swing Maxi Flex تلقائيًا إذا استمر 

عملها مدة 30 دقيقة دون حدوث أي ضخ.
•  ال تقومي بثني األنبوب في أثناء العصر.

8- االعتصار

قيد التشغيلُمضاء

قيد إيقاف التشغيلغير ُمضاء

مرحلة استدرار اللبنوميض منتظم متعادل

مرحلة االستخالصضوء ثابت

الحد األدنى/الحد وميض سريع
األقصى للتفريغ

 LED يوضح الجدول أعاله حاالت مؤشر
المختلفة:

 •  قومي دائًما بفصل
Swing Flex / Swing Maxi Flex من مصدر 

الطاقة بعد اعتصار اللبن.
•  قومي بملء العبوة حتى عالمة 150 مل فقط.

•  اتصلي بمستشار اإلرضاع أو اختصاصي الرضاعة 
الطبيعية الخاص بك إذا كنِت تضخين القليل 
من اللبن فقط، أو إذا كنت ال تضخين أي لبن 
بالمرة، أو إذا كانت عملية االستخالص مؤلمة.

معلومات i

مالحظة

i

تنبيه
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ابدئي الضخ.

5

اتركي السّحاب مفتوًحا قليالً.

23

قومي بارتداء حامل الثدي على ثديك تحت 
الصدرية حيث تتمركز حلمة الثدي داخل قناة 

حامل الثدي.
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8- االعتصار

4

 Swing Maxi Flex 8-4  مضخة
– التحضير لالعتصار حر 

اليدين باستخدام صدرية 
Easy Expression الرضاعة

1

 Easy Expression قومي بارتداء صدرية الرضاعة
وأغلقيها باستخدام الخطاف في األعلى.

 Easy Expression يجب شراء صدرية الرضاعة  •
بشكل منفصل. مزيد من المعلومات على 

 الموقع اإللكتروني
www.medela.com

قومي بتوصيل جهاز الحلمة المجمعة 
بحامالت الثدي.

مالحظة

i
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21 3

ضعي حامل الثدي على ثديك حيث تتمركز حلمة 
ثديك داخل القناة بشكل مناسب.

أمسكي حامل الثدي، وقومي بتثبيته على ثديك 
 باستخدام كال اإلصبعين السبابة واإلبهام. 

واحملي ثديك براحة يدك.

5

قومي بوضع حامل الثدي الثاني على 
ثديك حيث تتمركز حلمة ثديك داخل 

القناة بشكل مناسب. 
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8- االعتصار

•  يعمل الضخ المزدوج على توفير الوقت، كما 
يزيد من محتوى الطاقة في اللبن.

•  الخطوة 2 )الفصل 3-8(: 
•  قومي بغسل اليدين جيًدا )مدة دقيقة واحدة( 

بالصابون والماء قبل مالمسة الثدي وأجزاء 
المضخة النظيفة وجهاز المضخة النظيف. 
وجففي يديِك بمنشفٍة نظيفٍة أو منشفٍة 

ورقيٍة لالستخدام مرًة واحدة.
l  ال تمسكي جهاز المضخة من الزجاجة. فقد يؤدي 
ذلك إلى انسداد القنوات اللبنية، وامتالء الثدي 

باللبن.

تنبيه

معلومات i

 – Swing Maxi Flex  3-8
التحضير للضخ المزدوج

1

يمكن تدوير حامل الثدي البيضاوي 
)360 درجة( ووضعه في الموضع 

المطلوب لتحصلي على التوافق األكثر 
راحة بالنسبة إليك.

قومي بتشغيل مضخة الثدي 
. بواسطة 

4
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23

3 2

ضعي حامل الثدي على ثديك حيث 
تتمركز حلمة ثديك داخل القناة 

بشكل مناسب.

ضعي حامل الثدي للزجاجة األولى على 
الثدي األول حيث تتمركز الحلمة داخل 

القناة بشكل مناسب. 

أمسكي حامل الثدي، وقومي بتثبيته على ثديك 
 باستخدام كال اإلصبعين السبابة واإلبهام. 

واحملي ثديك براحة يدك.

أمسكي حامل الثدي، وقومي بتثبيته 
على ثديك باستخدام كال اإلصبعين 

 السبابة واإلبهام. 
واحملي ثديك براحة يدك.
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• الخطوة 2 )الفصول 1-8، 2-8، 3-8(:
•  يأتي المنتج مزوًدا بحجمين مختلفين لحامل 

الثدي مقاس 21 مم و24 مم. 
•  قومي باإلجابة عن األسئلة اآلتية لمعرفة مدى 

مالءمة أحجام حامل الثدي المتوفرة:
•  هل تحتّك حلمتك بجوانب القناة لدرجة أنها 

تسبب عدم الراحة؟
•  هل ترين هالة زائدة حول الثدي يتم سحبها 

داخل القناة؟
• هل ترين أي احمرار؟

•  هل تتحول حلمتك أو هالة حلمة الثدي إلى 
اللون األبيض؟

•  هل تشعرين باللبن غير المستخلص بعد ضخ 
لبن األم؟

إذا قمِت باإلجابة "بنعم" عن أي من هذه األسئلة، 
ففكري في تجريب حجم جديد باتباع تعليمات 

القياس الموجودة على الموقع
.www.medela.com 

إذا ما زلتي غير متأكدة من اختيار حجم حامل 
الثدي المناسب، فاتصلي بمستشار اإلرضاع أو 

اختصاصي الرضاعة الطبيعية الخاص بك.
راجعي الكتيب "اختيار حجم حامل الثدي من 

."Medela

 •  الخطوة 3 )الفصول 1-8، 2-8، 3-8(: 
ال تمسكي جهاز المضخة من العبوة. فقد يؤدي 
ذلك إلى انسداد القنوات اللبنية، وامتالء الثدي 

باللبن.

Swing Flex  1-8 – التحضير للضخ 
المنفرد

Swing Maxi Flex  2-8 – التحضير 
للضخ المنفرد

1

قومي بإدخال األنبوب القصير غير 
الُمستخدم في حامل األنابيب.

1

يمكن تدوير حامل الثدي البيضاوي )360 درجة( 
ووضعه في الموضع المطلوب لتحصلي على 

التوافق األكثر راحة بالنسبة إليك.

تنبيه

مالحظة

i

8- االعتصار
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56

3 2

أغلقي غطاء الموصل حتى تسمعي صوت 
استقراره في مكانه.

أدخلي األنبوب في الفتحة المقابلة في 
غطاء الموصل.

ركبي الطرف اآلخر من األنبوب في 
وحدة المحرك.

أدخلي حامل الثدي في الموصل.
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4

معلومات i

مالحظة
i

7-3  تجميع جهاز المضخة

•  قومي بتطبيق جميع الخطوات بحرص، وقومي 
بتجميع جهاز المضخة بصورة صحيحة. وفي حالة 
اإلخفاق في التركيب، قد ال يتم التفريغ بصورة 

جيدة.

•  استخدمي الملحقات األصلية الخاصة بشركة 
Medela فقط.

•  ثبِّتي األنبوب باستخدام الجزء الموصل في أثناء 
تركيبه وفكه.

•  يجب تجفيف جميع المكونات بالكامل قبل 
االستخدام.

تنبيه

قومي بلف العبوة لولبيًا لتركيبها في 
الموصل.

قومي بفحص مكونات المضخة للتأكد من عدم 
بليها أو تلفها قبل االستخدام وقومي باستبدالها 

إذا كان هذا ضروريًا. 
تأكدي من تنظيف األجزاء وفًقا للفصل 6 قبل 

تجميع أجزاء المضخة.
ضعي الغشاء في الموصل بعناية مع إدخال 

اللسان في فتحة الموصل. 
تأكدي من وضع الغشاء بشكٍل محكٍم حول طرف 

الموصل.

•  قومي بغسل اليدين جيًدا )مدة دقيقة واحدة( 
بالصابون والماء قبل مالمسة الثدي وأجزاء 
المضخة. وجففي يديِك بمنشفٍة نظيفٍة أو 

منشفٍة ورقيٍة لالستخدام مرًة واحدة.
•  كما أن الزجاجات، وأجزاء المكونات قد تصبح 

تالفة في حالة سوء استعمالها، على سبيل 
المثال سقوطها و اإلفراط في إحكامها أو 

ارتطامها.
•  تعاملي مع العبوات والمكونات بعناية فائقة.

1

7- التحضير من أجل الضخ
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2

أدخلي أربع بطاريات من نوع 
AA Mignon LR6 في المضخة 

.Swing Flex
 AAA أدخلي ست بطاريات من نوع
Micro بقوة 1.5 فولت في المضخة 

.Swing Maxi Flex

قومي بإدخال قابس محول مأخذ التيار في 
مقبس التوصيالت الكهربائية. وحدة الموتور 

جاهزة اآلن للتشغيل.

أغلقي حجيرة البطارية. المضخة جاهزة 
للتشغيل بالبطارية.

2

3
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7- التحضير من أجل الضخ

معلومات i

7-1 التشغيل باستخدام مأخذ 
التيار الكهربائي

 •  يمكنك تشغيل مضخة الثدي
Swing Flex / Swing Maxi Flex باستخدام 

البطارية أو مأخذ التيار الكهربائي.
 •  التشغيل بالبطاريات:

 ليست هناك حاجة إلزالة البطاريات إذا كان 
محول التيار الكهربائي هو المستخدم للضخ. 

•  افحصي حالة البطاريات في وحدة المحرك 
بصفة منتظمة.

 Swing Flex / Swing Maxi Flex إذا كانت مضخة  •
لن تُستخدم لفترة طويلة من الوقت، فقومي 

بإزالة البطاريات من حجيرة البطاريات.
•  تدوم البطاريات مدة 4 – 6 جلسات ضخ 

)نحو  1/2 1 ساعة من وقت الضخ(.

قومي بتوصيل سلك محول مأخذ 
التيار الكهربائي بوحدة المحرك.

 •  التشغيل باستخدام مأخذ التيار الكهربائي: 
اتبعي ترتيب الخطوات بدقة.

•  استخدمي مأخذ التيار الكهربائي المرفق فقط 
.Swing Flex / Swing Maxi Flex مع مضخة

•   تأكدي من أن الجهد الكهربائي لمحول مأخذ 
التيار متوافق مع مصدر الطاقة.

تحذير

1

7-2 التشغيل بالبطاريات

1

قومي بفتح حجيرة البطارية من الخلف 
في اتجاه السهم.
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مالحظة

1

لتنظيف وحدة المحرك، امسحي المبيت 
بقطعة قماش نظيفة رطبة )ليست 

مبللة(. يمكنِك استخدام مياه بجودة 
مياه الشرب وسائل تنظيف أساسي أو 

منظف غير كاشط.

2

باإلضافة إلى ذلك، يمكنِك استخدام 
مادة تعقيم أساسها الكحول.

 •  ال توجد بقايا مرئية
ال يلزم التنظيف.

 •   بها بقايا مرئية 
 1- اشطفي األنبوب بماء بارد

 2- اغسلي األنبوب بماء دافئ وصابون
 3- اشطفي األنبوب بماء نظيف

 4- رجي األنبوب حتى تخرج أي قطرات ماء
5- علقي األنبوب ليجف في الهواء

ال تقومي بتعقيم األنبوب.

1

6i-5   تنظيف األنابيب

•  إذا تم تنظيف المكونات الفردية لمضخة 
الثدي في غسالة األطباق، فإن األجزاء يمكن 
أن يتغير لونها بواسطة أصباغ الطعام. إال أن 

هذا التغير في اللون ال يؤثر على وظيفتها.
•  يمنع الغشاء الموجود على الموصل تدفق 

اللبن في األنابيب، ولكن، افحص األنابيب بعد 
كل جلسة ضخ بحثًا عن بقايا مرئية. في حالة 

وجود بقايا مرئية في األنابيب، قم باتباع 
اإلرشادات الموجودة في الفصل 5-6.

6-6   تنظيف وحدة المحرك
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6- التنظيف

6-3 الغسيل
قبل أول استخدام وبعد كل استخدام

6-4 التعقيم
قبل أول استخدام ومرة واحدة في

أو

أو

ضعي جميع األجزاء، باستثناء األنبوب، على 
الرف العلوي أو في القسم المخصص ألدوات 

المائدة. واستخدمي أيًا من منظفات غسل 
األطباق المتوفرة تجاريًا. جففي بعد 

الغسيل.

استخدمي أكياس Quick Clean* في 
الميكروويف وفًقا للتعليمات. جففي بعد 

التعقيم.
*  الملحقات المتاحة عند الطلب: راجعي الفصل 12. 

 لمزيد من المعلومات: تفضلي بزيارة الموقع
.www.medela.com

سطح الموقدحوض

التجفيف 
قومي بالتجفيف بقطعة قماش نظيفة، أو اتركيها على قطعة القماش النظيفة. ضعي األجزاء 
النظيفة في حقيبة تخزين نظيفة أو في بيئة نظيفة. ال تخزني أجزاء في حقيبة/حاوية محكمة 

الغلق إذا كانت رطبة. ومن المهم أن تجف كل الرطوبة المتبقية.

غسالة األطباق

الميكروويف

قومي بتغطية جميع األجزاء باستثناء األنبوب، 
بالمياه واغليها مدة 5 دقائق على األقل. 

جففي بعد التعقيم.

1-  قومي بشطف جميع األجزاء بماءٍ نظيٍف 
بارٍد بجودة مياه الشرب )20 درجة مئوية 

تقريبًا(. 
2-  نظفي هذه األجزاء بكميٍة وفيرٍة من الماء 
الدافئ والصابون )30 درجة مئوية تقريبًا(. 

واستخدمي أي سائل تنظيف متوفر 
ل أال يحتوي على عطور  تجاريًا، ويُفضَّ
وألوان صناعية )هيدروجيني محايد(. 

3-  قومي بشطف جميع األجزاء بماء نظيف 
بارد بجودة مياه الشرب مدة 10-15 ثانية 

 )20 درجة مئوية تقريبًا(. 
جففي بعد الغسيل.
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مالحظة

تنبيه

•  ال تقومي برش أو صب سائل مباشرة على 
المضخة.

•  استخدمي مياًها بجودة مياه الشرب فقط من 
أجل التنظيف.

•  قومي بفصل الجهاز، واغسلي جميع األجزاء التي 
تتالمس مع الثدي ولبن األم مباشرًة بعد 

االستخدام لتجنب جفاف بقايا اللبن ولمنع نمو 
البكتريا. 

 Quick ال تنظفي األنبوب باستخدام أكياس  •
Clean في الميكروويف.

•  افصلي مضخة الثدي قبل تنظيف وحدة 
المحرك.

i

•  ال تتطلب أجزاء المضخة أي صيانة.
•  يجب مراعاة عدم إتالف أجزاء المضخة في أثناء 

التنظيف.
•  ال تستخدمي لبن األم إذا تعرضت الزجاجات أو 

المكونات للتلف.

6-2 الفك

•  قومي باإلزالة والتخلص من الغطاء الواقي* 
من حامل الثدي قبل االستخدام ألول مرة. 

•  قومي بفك جهاز المضخة إلى أجزائه الفردية 
)حامل الثدي، والموصل، والغشاء، وزجاجة 

اللبن(.
•  افتحي الغطاء الخلفي للموصل عن طريق 

الضغط على كال اللسانين. 
• تحققي من جميع األجزاء بحثًا عن تلف. 

• استبدلي األجزاء التالفة أو البالية.

*
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6- التنظيف

الغسيل والتعقيم نشاطان مختلفان. يجب إجراء الغسيل والتعقيم بشكل منفصل لحمايتك، وحماية 
طفلك، وأداء مضخة الثدي الخاصة بك.

الغسيل – لتنظيف أسطح األجزاء عن طريق إزالة التلوث بشكل مادي.
التعقيم – للتخلص من الكائنات الحية، مثل البكتريا والفيروسات، التي قد تكون موجودة على 

أسطح األجزاء.

6-1 نظرة عامة على التنظيف

وقت التنظيف

وحدة المحركاألنبوب

راجعي الفصل 6-6راجعي الفصل 6-5حسب الحاجة

وقت التنظيف

حامل )حامالت( 
الثدي

الزجاجات واألغطيةالموصل والغشاء

قبل االستخدام 
ألول مرة

✔ 6-2 الفك
✔ 6-3 الغسيل
✔ 6-4 التعقيم

✔ 6-2 الفك
✔ 6-3 الغسيل
✔ 6-4 التعقيم

✔ 6-2 الفك
✔ 6-3 الغسيل
✔ 6-4 التعقيم

بعد كل 
✔ 6-2 الفك✔ 6-3 الغسيلاستخدام

✔ 6-3 الغسيل
✔ 6-2 الفك

✔ 6-3 الغسيل

✔ 6-2 الفك✔ 6-4 التعقيممرة واحدة يوميًا
✔ 6-4 التعقيم

✔ 6-2 الفك
✔ 6-4 التعقيم
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swing maxi

Swing Maxi Flex 5- وصف المنتج

زر التشغيل/إيقاف 
التشغيل

زيادة 
التفريغ

تقليل 
التفريغ

زر السحب

LED مؤشر

Swing Maxi Flex –  مضخة الثدي الكهربائية ذات 
المرحلتين المزدوجة

منفذ محول الطاقة

 حجيرة
البطارية

PVC منفذ أنبوب
مشبك تثبيت

غطاءان متعددان
القطعة األساسية 

200.2714

موصالن
القطعة األساسية 

200.9728

حامال زجاجات
 القطعة األساسية

101033405

حامال زجاجات
القطعة األساسية 

101033405

غشاءان

غطاءان

حامالت الثدي:
  x 2 21 مم )القطعة األساسية 101035239(
  x 2 24 مم )القطعة األساسية 101035240(

Swing Maxi Flex أنبوب
القطعة األساسية 201.1087

قطعة الغيار 101034003

وحدة محرك:
القطعة األساسية 200.4932

قطعة الغيار 099.0270

قطعة الغيار القطعة األساسية   
099.0271  201.1146 أوروبا 12 فولت  

المتحدة  المملكة 
099.0272  201.1147 12 فولت 

 أستراليا/نيوزيلندا
099.0273  201.1149 12 فولت 
099.0274  101032865 الصين 12 فولت 

 الواليات المتحدة/
101033543  201.1148 اليابان 12 فولت  
101038303  101034045 كوريا 12 فولت 

أنبوب طويل

حامل أنبوب

أنبوبان قصيران
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swing maxi

وحدة محرك:
القطعة األساسية 600.0975

قطعة الغيار 099.0015

 Swing Flex 4- وصف المنتج

Swing Flex أنبوب
 القطعة األساسية 201.1079 

قطعة الغيار 101034002

يمكنِك العثور على قطع الغيار والملحقات المتاحة تحت الطلب في الفصل 12.

 Swing Flex –  مضخة الثدي الكهربائية
ذات المرحلتين األحادية

1x موصل
 القطعة األساسية

200.9728

1x زجاجة
 القطعة األساسية

811.0021

1x غطاء متعدد
 القطعة األساسية

200.2714

1x حامل زجاجة
 القطعة األساسية

101033405

1x غطاء

1x غشاء

حامالت الثدي:
 x w1 21 مم )القطعة األساسية 101035239(

 x 1 24 مم )القطعة األساسية 101035240(

1x محول مأخذ تيار

زر التشغيل/إيقاف 
التشغيل

زيادة 
التفريغ

تقليل 
التفريغ

زر السحب

LED مؤشر

منفذ محول الطاقة

 حجيرة
البطارية

PVC منفذ أنبوب
مشبك تثبيت

الغيار قطعة  األساسية  القطعة   
099.0016  201.1055 أوروبا 4.8 فولت 

المتحدة  المملكة 
099.0017  201.1056 4.8 فولت 

 أستراليا/نيوزيلندا
099.0018  201.1057 4.8 فولت 
099.0276  201.1058 الصين 4.8 فولت 

المتحدة/  الواليات 
101033542  201.1059 اليابان 4.8 فولت   
101038305  101034044 كوريا 4.8 فولت   
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3- معلومات مهمة عن السالمة

قد يؤدي عدم اتباع تلك التعليمات/معلومات األمان إلى التعرض لخطر ناتج عن الجهاز. وذلك 
تبًعا للتغيرات الفنية.

إن السبيل الوحيد لضمان الفصل عن مأخذ 
التيار يكون من خالل فصل محول مأخذ التيار 

عن مقبس الحائط.

احتفظي بمحول مأخذ التيار الكهربائي بعيًدا عن 
األسطح الساخنة.

ال تستخدمي أي جهاز كهربائي إذا كان قد سقط 
 في الماء. 

افصلي الجهاز فورًا.

ينبغي عدم ترك مضخة الثدي دون وجود إشراف 
عليها في حالة عدم توصيلها بمصدر الطاقة.

خطر التعرض لصاعقة كهربائية! احتفظي بالجهاز 
جاًفا! ال تغمريه أبًدا في الماء، أو في غيره من 

السوائل األخرى!

مضخة الثدي Swing Flex / Swing Maxi Flex غير 
مقاومة للحرارة: احتفظي بها بعيًدا عن عوامل 

اإلشعاع وألسنة اللهب المكشوفة.

ال تعرضي وحدة المحرك ألشعة الشمس 
المباشرة

ال تستخدمي جهازًا تالًفا أبًدا. قومي باستبدال األجزاء 
التالفة أو البالية.

MAX. 
275 h

 Swing Flex تبلغ فترة االستعمال لمضخة الثدي
275 ساعة.

وتبلغ فترة الخدمة عامين

يجب أن تتم عمليات اإلصالح بواسطة وكالة خدمات 
معتمدة فقط.

ال تقومي بتصليحها بنفسك! غير مسموح بإدخال أي 
تعديالت على الجهاز.

MAX. 
250 h

تبلغ فترة االستعمال لمضخة الثدي
Swing Maxi Flex 250 ساعة. 

وتبلغ فترة الخدمة عامين

الجهاز

 Swing Flex / Swing استخدمي مضخة الثدي
Maxi Flex فقط في الغرض المخصصة من أجله 

كما هو محدد في دليل التعليمات هذا.

ال تقودي السيارة في أثناء قيامك بالضخ دون 
استخدام اليدين.

 يدثلا ةخضم يمدختست ال
Swing Flex / Swing Maxi Flex ءانثأ يف 

.لاستغالا وأ مامحتسالا

يجب اإلشراف على الجهاز عند استخدام مضخة الثدي 
Swing Flex / Swing Maxi Flex بالقرب من األطفال.

 Swing Flex / Swing ال تستخدمي مضخة الثدي
Maxi Flex في أثناء النوم أو النعاس المفرط.

اتصلي بمستشار اإلرضاع أو اختصاصي الرضاعة 
الطبيعية الخاص بك إذا تعرضت لمشكالت أو ألم.

هذا المنتج مخصص لالستخدام من ِقبل شخص 
واحد فقط. علًما بأن االستخدام من ِقبل أكثر 

من شخص قد يشكل خطرًا على الصحة.

إن أجهزة االتصاالت المحمولة التي تعتمد على 
 ترددات الراديو قد تؤثر على مضخة الثدي

.Swing Flex / Swing Maxi Flex

 ال تقومي بتشغيل أي جهاز كهربائي إذا كان فيه 
 كبل أو قابس تالف، أو إذا لم يكن يعمل بكفاءة، أو 

إذا سقط على األرض، أو تعرض للتلف، أو وقع في الماء.

االستخدام

االستخدام الكهربائي
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يشير هذا الرمز إلى االمتثال لمتطلبات كفاءة الطاقة.

يشير هذا الرمز إلى التيار المتردد.

يشير هذا الرمز إلى التيار المستمر.

يشير هذا الرمز إلى االمتثال لمتطلبات كفاءة الطاقة.

SGS

يشير هذا الرمز إلى أن محول مأخذ التيار الكهربائي قد تم اختباره من حيث األمان.

يشير هذا الرمز إلى محول عزل األمان المقاوم لحدوث دائرة قصر.

170053 -12
تسجيل حماية المستهلك في سنغافورة.

S )يشير هذا الرمز إلى أن المحول )المحوالت( المضمنة في الجهاز اإللكتروني والدائرة )الدوائر
اإللكترونية تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى مخرجات طاقة أحادية أو متعددة.

يشير هذا الرمز إلى االمتثال للمتطلبات التنظيمية في أستراليا/نيوزيلندا )عالمة امتثال 
تنظيمية(.

TÜV
SÜD
PSB

يشير هذا الرمز إلى االمتثال لمتطلبات PSE )اليابان، قانون سالمة المنتجات واألجهزة 
الكهربائية والمواد(.

تشير عالمة KC إلى أن المنتج يلبي متطلبات السالمة الكهربائية والكهربائية EMC الكورية.

IP20 يشير هذا الرمز إلى الحماية من دخول األجسام الصلبة الغريبة، وكذلك الحماية من التأثيرات
الضارة الناتجة عن دخول الماء.
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الرموز المعروضة على الجهاز

يشير هذا الرمز إلى االلتزام بتعليمات االستخدام.

 يشير هذا الرمز إلى االمتثال للمتطلبات الضرورية لتوجيهات المجلس 42/93/
EEC الصادرة في 14 يونيو 1993 بخصوص األجهزة الطبية.

يشير هذا الرمز إلى جهة التصنيع.

يشير هذا الرمز إلى عدم التخلص من الجهاز مع نفايات المحليات غير المصنَّفة 
)بالنسبة إلى االتحاد األوروبي فقط(.

يشير هذا الرمز إلى االمتثال لمتطلبات األمان اإلضافية الخاصة باألجهزة الطبية اإللكترونية 
لدى الواليات المتحدة األمريكية وكندا.

.BF يشير هذا الرمز إلى جزء مستخَدم من نوع

يشير هذا الرمز إلى الرقم المسلسل للجهاز لدى جهة التصنيع.

يشير هذا الرمز إلى وضع خلية البطارية.

 يشير هذا الرمز إلى الحماية من دخول األجسام الصلبة الغريبة، وكذلك
 الحماية من التأثيرات الضارة الناتجة عن دخول الماء.

يشير هذا الرمز إلى تاريخ التصنيع )أربعة أرقام لإلشارة إلى السنة، ورقمان لإلشارة إلى الشهر(.

الرموز المعروضة على محول مأخذ التيار الكهربائي

يشير هذا الرمز إلى أن محول مأخذ التيار عبارة عن جهاز من الفئة الثانية.

يشير هذا الرمز إلى االمتثال لشهادة الصين اإللزامية.

 يشير هذا الرمز إلى أن محول مأخذ التيار الكهربائي مصمم من أجل االستخدام
 داخل المنزل فقط.

يشير هذا الرمز إلى االمتثال لمتطلبات األمان الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية وكندا.

يشير هذا الرمز إلى االمتثال لمتطلبات لجنة االتصاالت الفيدرالية.

يشير هذا الرمز إلى قطبية موصل الطاقة للتيار المباشر.

 تشير العالمة CE إلى االمتثال لتوجيهات التوافق الكهرومغناطيسي
 والجهد الكهربائي المنخفض.

يشير هذا الرمز إلى عدم التخلص من الجهاز مع نفايات المحليات غير المصنَّفة )بالنسبة إلى 
االتحاد األوروبي فقط(. يشير رمز القضيب الصلب إلى أن محول مأخذ التيار الكهربائي تم طرحه 

في األسواق بعد 13 أغسطس 2005.
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تحذير
 يمكن أن يؤدي إلى اإلصابة

الخطيرة، أو الوفاة.

iمالحظة
يمكن أن يؤدي إلى تلف المادة.

تنبيه
معلوماتiيمكن أن يؤدي إلى إصابة طفيفة.

معلومات مهمة أو ضرورية ال ترتبط 
باألمان.

الرموز المعروضة على العبوة

يشير هذا الرمز إلى أن المادة جزء من عملية استرداد/إعادة تدوير.

يشير هذا الرمز إلى عبوة من الورق المقوى.

يشير هذا الرمز إلى االحتفاظ بالجهاز بعيًدا عن أشعة الشمس.

يشير هذا الرمز إلى التعامل مع الجهاز سهل االنكسار بعناية.

يشير هذا الرمز إلى حدود درجة حرارة التشغيل، والنقل، والتخزين.

يشير هذا الرمز إلى حدود درجة الرطوبة للتشغيل، والنقل، والتخزين.

يشير هذا الرمز إلى حدود الضغط الجوي من أجل التشغيل، والنقل، والتخزين.

يشير هذا الرمز إلى االحتفاظ بالجهاز جاًفا.

 يشير هذا الرمز إلى أن العبوة تحتوي على منتجات ُمعّدة لالستخدام مع المواد
 الغذائية وفقاً للقانون رقم 2004/1935.

يشير هذا الرمز إلى أرقام فريدة تبًعا لمنظمة الترقيم الدولية )GSI( ألدوات يتم تداولها 
.)GTIN( في التجارة الدولية

يشير هذا الرمز إلى عدم التخلص من الجهاز مع نفايات المحليات غير المصنَّفة )بالنسبة 
إلى االتحاد األوروبي فقط(.

يشير هذا الرمز إلى االلتزام بتعليمات االستخدام.

2- معاني الرموز

تحدد الرموز التحذيرية جميع التعليمات المهمة للسالمة واألمان. ويمكن أن يؤدي اإلخفاق في مراعاة 
 تلك التعليمات إلى اإلصابة أو حدوث تلف بمضخة الثدي! 

عند استخدام الرموز التحذيرية باالشتراك مع الكلمات اآلتية، فإنها تعني:
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االستخدام المقصود من مضخات الثدي ودواعي استخدامها
يُقصد من مضخات الثدي أن تُستخدم بواسطة األمهات المرضعات في بيئة المستشفى أو المنزل 
العتصار لبن األم من الثدي. وتُستخدم مضخات الثدي لتخفيف أعراض امتالء الثدي باللبن وتمدده 

بواسطة اعتصار لبن األم منه. في حالة التهاب الثدي، تدعم مضخات الثدي عملية التئام الثدي 
المصاب من خالل إخراج لبن األم منه. تُستخدم مضخات الثدي لكي تحقق الراحة للحلمات المتقرحة 

والمتشققة ولكي تبرز الحلمات المسطحة أو المقلوبة. كما تتيح مضخات الثدي لألمهات توفير اللبن 
الطبيعي ألطفالهن الذين ال يمكن إرضاعهم مباشرًة من الثدي ألسباب عديدة مثل مشكالت خاصة 

بالتقاط الحلمة، أو بانشقاق سقف الحلق أو في حالة األطفال المبتسرين. 

المستخدمون/المرضى المستهدفون 
الفتيات المراهقات أو النساء البالغات المرضعات. ترى معظم النساء أنه من المناسب، أو حتى من 

الضروري استخدام مضخة الثدي العتصار لبن األم وتخزينه بمجرد عودتهن إلى مباشرة عملهن، أو في 
أثناء سفرهن، أو حتى في حالة انفصالهن عن أطفالهن. تبتهج النساء عادًة لمعرفة أن مضخة الثدي 
يمكن استخدامها كمكمل للرضاعة من الثدي ويتم تصميم بعض المضخات لمحاكاة طريقة رضاعة 

الطفل الرضيع. 

موانع االستعمال
 .Swing Flex / Swing Maxi Flex هناك موانع استعمال معروفة لمضخة الثدي

 1- االستخدام المقصود/مجموعة المستخدمين
 – موانع االستعمال



131

 130 1- االستخدام المقصود/مجموعة المستخدمين – موانع االستعمال 
 129 2- معاني الرموز 
 126 3- معلومات مهمة عن السالمة 
 125    Swing Flex 4- وصف المنتج
 124   Swing Maxi Flex 5- وصف المنتج
 123 6- التنظيف 
 123 6-1 نظرة عامة على التنظيف 

  122 6-2 الفك 

 121 6-3 الغسيل 

 121 6-4 التعقيم 

 120 6-5   تنظيف األنابيب 

 120 6-6   تنظيف وحدة المحرك 

 119 7- التحضير من أجل الضخ 
 119 7-1 التشغيل باستخدام مأخذ التيار الكهربائي 

 119 7-2 التشغيل بالبطاريات 

 117 7-3  تجميع جهاز المضخة 

 115 8- االعتصار 
 115 Swing Flex  1-8 – التحضير للضخ المنفرد 

 115 Swing Maxi Flex  2-8 – التحضير للضخ المنفرد 

  113 Swing Maxi Flex  3-8 – التحضير للضخ المزدوج 

 8-4  مضخة Swing Maxi Flex – التحضير لالعتصار حر اليدين باستخدام

 111  Easy Expression صدرية الرضاعة

 109 8-5 الضخ 

 107 9- تخزين لبن األُم وإذابته 
 107 9-1  التخزين 

 107 9-2  التجميد 

 107 9-3  اإلذابة 

 106 10- استكشاف األخطاء وإصالحها   
  105 11- الضمان/التخلص من المنتج 
  104 12- األجزاء االحتياطية والملحقات 
 102 13-  التوافق الكهرومغناطيسي / الوصف الفني لمضخة الثدي  
 101 14-  المواصفات الفنية لمضخة الثدي 
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