Supplemental
Nursing System
EL Οδηγίες χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Συμπληρωματικό σύστημα θηλασμού (Supplemental
Nursing System, SNS). Το SNS είναι μια λύση σίτισης που επιτρέπει σε ακόμη
περισσότερα βρέφη να θηλάζουν και να παρακινούνται προς το θηλασμό.
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1. Χ
 ρήση για την οποία προορίζεται /
Πληθυσμός – Αντενδείξεις
Σκοπός για τον οποίο προορίζεται το Συμπληρωματικό σύστημα
θηλασμού (SNS)
Το Συμπληρωματικό σύστημα θηλασμού (Supplemental Nursing System, SNS)
έχει σχεδιαστεί για τη συμπληρωματική χορήγηση τροφής σε βρέφη που θηλάζουν. Προορίζεται για χρήση από μητέρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
στο θηλασμό του βρέφους τους. Το SNS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα ως μέσο εκπαίδευσης των βρεφών στο θηλασμό και διέγερσης των μαστών
για την παραγωγή μητρικού γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση, το SNS βοηθά στη
διατήρηση της μοναδικής φυσικής επαφής μητέρας και βρέφους.
Οι μητέρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτό σε συνδυασμό
με προ-αντληθέν μητρικό γάλα, εμπλουτισμένο μητρικό γάλα ή βρεφικό
γάλα σε σκόνη.
Πληθυσμός / χρήστες για τους οποίους προορίζεται
Το Συμπληρωματικό σύστημα θηλασμού (SNS) προορίζεται για χρήση σε
περιπτώσεις που τα βρέφη εξασκούν ανεπαρκή αναρρόφηση στη θηλή ή δεν
μπορούν να τη διατηρήσουν για όσο χρόνο χρειάζεται. Το SNS μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί από μητέρες με χαμηλή παραγωγή μητρικού γάλακτος,
καθώς και για τη σίτιση υιοθετημένων βρεφών.
Αντενδείξεις
Το SNS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μητέρες που δεν μπορούν να
θηλάσουν να βρέφη τους λόγω κάποιας ιατρικής πάθησης. Επίσης, μητέρες
που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, στην οποία τα βρέφη παρουσιάζουν
δυσανεξία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το SNS.
Περισσότερες πληροφορίες στη δική σας γλώσσα:

Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο Web, στη διεύθυνση www.medela.com /sns.
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2. Επεξήγηση συμβόλων
Τα προειδοποιητικά σύμβολα συνοδεύουν όλες τις οδηγίες που είναι σημαντικές
για την ασφάλεια. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω οδηγιών, μπορεί να
προκληθούν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές. Υπάρχουν αρκετά προειδοποιητικά
σύμβολα. Κάθε σύμβολο χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια συγκεκριμένη λέξη.
Οι συνδυασμοί προειδοποιητικών συμβόλων και λέξεων είναι ως εξής:

Προσοχή

Η μη τήρηση αυτού του είδους οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση
(ησσόνων) σωματικών βλαβών ή σε μόλυνση/ανάπτυξη βακτηριδίων.

i
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Σημείωση

i

Πληροφορία

Η μη τήρηση αυτού του είδους οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση
υλικών ζημιών.
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 το υλικό κατασκευής του προϊόντος
είναι εγκεκριμένο για επαφή με τρόφιμα.
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή συνοδεύεται από
μοναδικούς παγκόσμιους κωδικούς εμπορικών αγαθών
(Global Trade Item Number, GTIN).
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να ανατρέξετε στις
οδηγίες χρήσης.
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής.
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3. Σημαντικές πληροφορίες περί ασφαλείας
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η μη τήρηση των παρακάτω πληροφοριών μπορεί να σας εκθέσει σε
κίνδυνο από την ίδια τη συσκευή.
Το SNS δεν διαθέτει προστασία από τη θερμότητα: διατηρείτε το μακριά
από σώματα καλοριφέρ και γυμνή φλόγα.
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Μην εκθέτετε το SNS στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

MAX.
30 days

Ελέγχετε τα εξαρτήματα του SNS για τυχόν φυσιολογική φθορά ή ζημιές.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά. Με τα
πρώτα σημάδια ζημιάς ή αστοχίας, απορρίψτε το σχετικό εξάρτημά της.
Για λόγους υγιεινής, συνιστάται η αντικατάσταση της σωλήνωσης κάθε
30 ημέρες (χρήση στο σπίτι) ή κάθε 24 ώρες (χρήση στο νοσοκομείο).
Δεν συνιστάται η χρήση του SNS από περισσότερα του ενός άτομα,
διότι αυτό ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία.
Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε υπό την επίβλεψη
ενήλικα. Φυλάσσετε όλα τα μέρη, που δεν χρησιμοποιούνται, μακριά
από τα παιδιά.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή πόνο, συμβουλευτείτε τον σύμβουλο
θηλασμού ή τον παθολόγο σας.

Σημαντικό
IΤ
 ο SNS δεν αποτελεί συσκευή φύλαξης γάλακτος, αλλά συσκευή σίτισης.
Μην το χρησιμοποιείτε για τη φύλαξη γάλακτος.
I Οι πλαστικές φιάλες και τα διάφορα πλαστικά μέρη γίνονται εύθραυστα όταν
καταψύχονται και μπορεί να σπάσουν αν σας πέσουν.
I 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.
I Δίνετε τη δέουσα προσοχή στο χειρισμό των φιαλών και των διαφόρων εξαρτημάτων.
I Εάν κάποιες φιάλες ή εξαρτήματα υποστούν ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το μητρικό
γάλα που τυχόν περιέχουν.
I Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν ταΐσετε το μωρό σας
(κίνδυνος εγκαύματος).
I Μην ζεσταίνετε το γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων. Υπάρχει κίνδυνος ανομοιόμορφης
θέρμανσης και πρόκλησης εγκαύματος στο μωρό σας.

4. Περιγραφή προϊόντος
4.1 Γνωριμία με το προϊόν
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1 φιάλη (μπιμπερό)
σίτισης

1 κορδόνι
ανάρτησης

1 βάση βαλβίδας

1 ρολό χάρτινης
αυτοκόλλητης
ταινίας

3 βαλβίδες με
σωλήνωση

κόκκινη = μικρή,
λευκή = μεσαία, άχρωμη
και διαφανής = μεγάλη

1 καπάκι

1 δακτύλιος
προσάρτησης

4.2 Υλικά κατασκευής

I Κορδόνι ανάρτησης:
I Φιάλη (μπιμπερό) σίτισης/Δακτύλιος
προσάρτησης/Καπάκι:
I Σωλήνωση:
I Βαλβίδες:
I Βάση βαλβίδας:
I Χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία:

Νάιλον, μέταλλο
Πολυπροπυλένιο
Σιλικόνη
Πολυπροπυλένιο
Σιλικόνη
Χαρτί

Για τις παραλλαγές του προϊόντος, βλ. κεφάλαιο 10.

5. Καθαρισμός
Προσοχή
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lΚ
 αθαρίστε όλα τα εξαρτήματα
αμέσως μετά τη χρήση προκειμένου
να μην στεγνώσουν τα υπολείμματα
γάλακτος και για να εμποδίσετε την
ανάπτυξη βακτηριδίων.
l Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά πόσιμο νερό.
l Εάν πρόκειται να καθαρίσετε μέρη
του SNS με βραστό νερό, προσέξτε
να μην πάθετε έγκαυμα.
l Φυλάσσετε τα καθαρά μέρη σε
καθαρό σάκκο/κουτί ή τυλιγμένα σε
καθαρό χαρτί ή ύφασμα, σε κάθε
περίπτωση διαπερατό από τον αέρα,
μέχρι την επόμενη χρήση τους.

Σημείωση

i

lΕ
 άν βράζετε τα εξαρτήματα του
SNS, καλό θα είναι να προσθέτετε
στο νερό ένα κουταλάκι του γλυκού κιτρικό οξύ για να αποφύγετε
τη συσσώρευση επικαθήσεων αλάτων. Όταν χρησιμοποιείτε κιτρικό
οξύ, κάποια ίχνη του είναι δυνατό
να απομείνουν πάνω στα εξαρτήματα. Για την απομάκρυνσή τους,
χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό. Στεγνώστε τα εξαρτήματα με καθαρό
πανί ή αφήστε τα να στεγνώσουν
πάνω σε καθαρό πανί.
l Μην αφήνετε το SMS ή τα
εξαρτήματά του σε άμεση ηλιακή
ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή θερμότητας, διότι κάτι τέτοιο μπορεί
να μειώσει την αντοχή του(ς).
l Μη χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα
αποστείρωσης.

5.1 Καθαρισμός στο σπίτι

1

ή

5.1.1 Πριν από την πρώτη χρήση
l Αποσυναρμολογήστε* το SNS στα
επιμέρους εξαρτήματά του.
l Ξεπλύντε όλα τα μέρη με καθαρό
νερό.
l Προσθέστε 50 ml νερό στη φιάλη.
Βιδώστε το δακτύλιο προσάρτησης, μαζί με τη σωλήνωση, πάνω
στη φιάλη.* Ανακινήστε για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε
τη φιάλη για 15 δευτερόλεπτα
για να εξαναγκάσετε το νερό να
εκρεύσει μέσω της σωλήνωσης.
l Αφαιρέστε τη βαλβίδα και τη
σωλήνωση από το δακτύλιο. Τοποθετήστε όλα τα μέρη του SMS σε
μια κατσαρόλα. Καλύψτε όλα τα
εξαρτήματα με νερό και βράστε τα
επί 5 λεπτά.
l Απομακρύνετε την κατσαρόλα από
την εστία και στραγγίξτε το καυτό
νερό από αυτήν.
l Αφήστε τα εξαρτήματα να κρυώσουν μέσα στην κατσαρόλα.
l Στεγνώστε τα κρύα εξαρτήματα
με μια καθαρή πετσέτα ή αφήστε
τα να στεγνώσουν πάνω σε μια
καθαρή πετσέτα.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του
SNS, βλ. κεφάλαιο 6 και 8, αντίστοιχα.
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2
2β

Χρησιμοποιήστε τον
αποστειρωτή ατμού B-Well**
σύμφωνα με τις οδηγίες.

ή

3

Χρησιμοποιήστε έναν ασκό
Quick Clean για καθαρισμό
στο φούρνο μικροκυμάτων**,
σύμφωνα με τις οδηγίες.

5.1.2 Μετά από κάθε χρήση
l Αποσυναρμολογήστε* το SNS στα επιμέρους εξαρτήματά του.
l Καθαρίστε όλα τα μέρη με χλιαρό σαπουνόνερο (θερμοκρασίας 50 °C
περίπου). Για την παρασκευή του, προσθέστε 8 ml υγρού απορρυπαντικού
για τα πιάτα σε ένα λίτρο νερού βρύσης.
l Προσθέστε 50 ml σαπουνόνερο στη φιάλη. Βιδώστε το δακτύλιο
προσάρτησης, μαζί με τη σωλήνωση, στη φιάλη.
l Ανακινήστε για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε τη φιάλη για
15 δευτερόλεπτα για να εξαναγκάσετε το σαπουνόνερο να εκρεύσει
μέσω της σωλήνωσης.
l Επαναλάβετε τα βήματα α-δ, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά κρύο
νερό βρύσης.
l Πιέστε την κενή φιάλη μερικές φορές, για να απομακρύνετε τις
εναπομείνασες σταγόνες νερού από τη σωλήνωση.
l Αποσυναρμολογήστε το καθαρό πλέον SNS στα επιμέρους εξαρτήματά του.
l Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν πάνω σε καθαρό πανί.
5.1.3 Μία φορά την ημέρα
Πρώτα, καθαρίστε το SNS όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1.2 και κατόπιν
καθαρίστε το σύστημα όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.1.1.

** Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.medela.com στο Διαδίκτυο

5. Καθαρισμός
Προσοχή
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IΚ
 αθαρίστε όλα τα εξαρτήματα
αμέσως μετά τη χρήση προκειμένου
να μην στεγνώσουν τα υπολείμματα
γάλακτος και για να εμποδίσετε την
ανάπτυξη βακτηριδίων.
I Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά πόσιμο νερό.
I Για να αποτρέψετε τυχόν επιμόλυνση, αντικαθιστάτε το χρησιμοποιημένο σετ σωλήνωσης/βαλβίδας
με καινούργιο κάθε 24 ώρες.
Καθαρίστε το νεο-συναρμολογηθέν SNS όπως περιγράφεται στην
ενότητα 5.2.1.
I Κατά τον καθαρισμό του SNS,
ελέγχετε όλα τα μέρη του για τυχόν
ζημιές. Με τα πρώτα σημάδια
ζημιάς ή αστοχίας, απορρίψτε. Αντικαταστήστε το φθαρμένο εξάρτημα
με καινούργιο και κατόπιν καθαρίστε το SNS όπως περιγράφεται
στην ενότητα 5.2.1.

Σημείωση

i

IΜ
 ην αφήνετε το SMS ή τα εξαρτήματά του σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγή θερμότητας,
διότι κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει
την αντοχή του(ς).

5.2 Καθαρισμός στο
νοσοκομείο

5.2.1 Πριν από την πρώτη χρήση
I Αποσυναρμολογήστε* το SNS
στα επιμέρους εξαρτήματά του.
I Ξεπλύντε όλα τα μέρη με
καθαρό νερό.
I Προσθέστε 50 ml νερό στη φιάλη.
Βιδώστε το δακτύλιο προσάρτησης,
μαζί με τη σωλήνωση, στη φιάλη.*
Ανακινήστε για 5 δευτερόλεπτα και
στη συνέχεια πιέστε τη φιάλη για
15 δευτερόλεπτα για να εξαναγκάσετε το νερό να εκρεύσει μέσω
της σωλήνωσης.
I Αφαιρέστε τη βαλβίδα και τη
σωλήνωση από το δακτύλιο προσάρτησης.* Τοποθετήστε όλα τα
μέρη μέσα σε θήκη αποστείρωσης.
Αποστειρώστε όλα τα μέρη σε αυτόκλειστο, στους 134°C επί 3 λεπτά
ή σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του νοσοκομείου σας.
5.2.2 Μετά από κάθε χρήση
Βλ. ενότητα 5.1.2 (σελίδα 11).
5.2.3 Μία φορά την ημέρα
Πρέπει να αποστειρώνετε το SNS
μία φορά την ημέρα, σε αυτόκλειστο.
Αυτό συνήθως γίνεται όταν
αντικαθιστάτε τη σωλήνωση.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση του
SNS, βλ. κεφάλαιο 6 και 8, αντίστοιχα.

6. Συναρμολόγηση του SNS / Προετοιμασία για σίτιση
Προσοχή

1

IΠ
 λύντε καλά τα χέρια σας
(επί 1 λεπτό περίπου) με νερό και
σαπούνι πριν αγγίξετε το στήθος
σας και τα εξαρτήματα του SNS.

Σημείωση

i

IΣ
 υναρμολογήστε και προετοιμάστε
το Συμπληρωματικό σύστημα θηλασμού (SNS) με την πρώτη ένδειξη
πείνας από το μωρό σας.

Το SNS διατίθεται με τρία μεγέθη
σωλήνωσης: μικρή (κόκκινη βαλβίδα), μεσαία (λευκή βαλβίδα) και
μεγάλη (άχρωμη διαφανής βαλβίδα).
Κατά την πρώτη χρήση του SMS,
ξεκινήστε με τη μεσαία σωλήνωση
(λευκή βαλβίδα).

2

Τοποθετήστε τη βάση από
σιλικόνη πάνω στη βαλβίδα.
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6. Συναρμολόγηση του SNS / Προετοιμασία για σίτιση
14

Προσοχή
IΤ
 ο Συμπληρωματικό σύστημα
θηλασμού χρησιμοποιείται για τη
χορήγηση συμπληρωματικής τροφής
σε βρέφη που θηλάζουν. Προετοιμάστε τη συμπληρωματική τροφή σε
ξεχωριστό δοχείο γάλακτος. Για να
αποφύγετε την έμφραξη της συσκευής, διαλύστε σχολαστικά το βρεφικό
γάλα σε σκόνη:
Mix suppliment in separate container and then transfer it to the bottle

3

Σύρετε τη σωλήνωση μαζί με τη
βαλβίδα προς τα επάνω, μέσα από
το δακτύλιο προσάρτησης. Πιέστε
τη βαλβίδα προς τα μέσα, μέχρι
να „κουμπώσει“ στη θέση της.
Μην τραβήξετε τη σωλήνωση.

Ensure that the suppliment is thorougly disolved and there are no lumps

IΖ
 εστάνετε τη συμπληρωματική τροφή στους 37°C το πολύ.
IΜ
 η ζεσταίνετε μητρικό γάλα
σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε
κατσαρόλα με νερό που βράζει,
για να αποφύγετε την καταστροφή
βιταμινών, ιχνοστοιχείων και άλλων
σημαντικών θρεπτικών συστατικών,
καθώς και τον κίνδυνο εγκαύματος
σε σας και το μωρό σας. Για τους
ίδιους λόγους, μην αποψύχετε κατεψυγμένο μητρικό γάλα σε φούρνο
μικροκυμάτων ή σε δοχείο με νερό
που βράζει.

6

Ασφαλίστε και τα δύο τμήματα της
σωλήνωσης μέσα στις σχισμές του
δακτυλίου προσάρτησης. Με τον
τρόπο αυτό, θα αποφύγετε τη διαρροή γάλακτος καθώς αναρτάτε το
SNS από το λαιμό σας.
Περάστε το σύστημα SNS γύρω από
το λαιμό σας, με τη σωλήνωση να
κρέμεται προς τα κάτω.

4

Προσαρτήστε το κορδόνι ανάρτησης στη
φιάλη: Περάστε το κορδόνι με το μαλακό
άκρο του (χωρίς το κλιπ) μέσα από την
οπή στο κάτω μέρος της φιάλης. Περάστε
το άκρο του κορδονιού με το μεταλλικό
κλιπ μέσα από τη θηλιά του κορδονιού που
σχηματίσατε κατά το προηγούμενο βήμα.
Τραβήξτε δυνατά, μέχρις ότου το κορδόνι
στερεωθεί καλά στη θέση του.

7

5
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Προσθέστε στη φιάλη τη συμπληρωματική τροφή που έχετε
προετοιμάσει και ζεστάνει σε
ξεχωριστό δοχείο. Βιδώστε το
δακτύλιο προσάρτησης, μαζί με τη
βαλβίδα και τη σωλήνωση, πάνω
στη φιάλη. Πιέστε μαλακά τη φιάλη, για να ωθήσετε το γάλα μέσα
στη σωλήνωση. Εάν χρησιμοποιείτε
βρεφικό γάλα σε σκόνη, μπορεί
τη διάλυμα να μην είναι επαρκώς
ομοιογενές. Στην περίπτωση
αυτή, διαλύστε πιο σχολαστικά τη
σκόνη στο νερό.

8

approx
1 cm

Βεβαιωθείτε ότι ο „αυχένας“ της φιάλης
βρίσκεται στο ύψος της θηλής. Για να ανυψώσετε τη φιάλη, απασφαλίστε το μηχανισμό
ασφάλισης του κορδονιού και μετακινήστε
ολόκληρο το μηχανισμό προς τα κάτω. Για να
χαμηλώσετε τη φιάλη, μετακινήστε τον (απασφαλισμένο) μηχανισμό ασφάλισης προς τα
επάνω. Μόλις η φιάλη βρεθεί στο κατάλληλο
ύψος, ασφαλίστε το μηχανισμό ασφάλισης:

Κόψτε ένα κομμάτι αυτοκόλλητη
ταινία μήκους 6 εκ. περίπου. Τοποθετήστε το σωλήνα πάνω στο μαστό,
με τρόπο ώστε να προεξέχει από
τη θηλή κατά 1 εκ. Με τον τρόπο
αυτό, θα αποτρέψετε την έμφραξη
του ανοίγματος του σωλήνα από την
(προεκτεταμένη) θηλή κατά τη σίτιση.
Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για
τον άλλο σωλήνα και τον άλλο μαστό.

7. Σίτιση
Προσοχή
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1

IΚ
 αθαρίστε όλα τα εξαρτήματα αμέσως
μετά τη χρήση προκειμένου να μην
στεγνώσουν τα υπολείμματα γάλακτος
και για να εμποδίσετε την ανάπτυξη
βακτηριδίων.

Σημείωση

i

I Εάν χρησιμοποιείτε το SNS στο σπίτι,
σε ιδιωτικό περιβάλλον, η επίβλεψη από
επαγγελματία μαμή ή σύμβουλο θηλασμού είναι υποχρεωτική.

Συναρμολογήστε το SNS
σύμφωνα με τις οδηγίες του
κεφαλαίου
6. Κρατήστε το
Hold baby close to breast
βρέφος σας κοντά στο μαστό σας. Για να ενθαρρύνετε
το μωρό σας να ανοίξει το
στόμα του, χαϊδέψτε του το
κάτω χείλος με τη θηλή σας.
Αφήστε μια μικρή απόσταση
μεταξύ της θηλής και του
στόματος του βρέφους.

2

Περιμένετε μέχρις ότου το
βρέφος σας ανοίξει διάπλατα το στόμα του και τότε
Only when baby’s mouth is wide open allow the latch
κατευθύνετε το βρέφος
σας πάνω στο στήθος σας.
Επιτρέψτε στο βρέφος σας να
προσκολληθεί στο μαστό σας
μόνον όταν έχει πλέον ανοίξει
διάπλατα το στόμα του. Η
καλή θέση προσκόλλησης στο
μαστό είναι ουσιώδης για την
επιτυχή σίτιση. Για το σκοπό
αυτό, το βρέφος σας θα
πρέπει να αποδεχθεί τόσο το
μαστό όσο και το σωλήνα.

3
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The tube should enter baby’s

mouth in ότι
the middle
upper lip,
Βεβαιωθείτε
οof the
σωλήνας
βρίor at the corner
σκεται στη σωστή θέση μέσα στο
στόμα του βρέφους. Ο σωλήνας
θα πρέπει να εισέρχεται στο
στόμα του βρέφους στο κέντρο
του άνω χείλους του ή στη γωνία
του στόματος. Σημειώνεται ότι
τόσο εσείς όσο και το βρέφος
σας θα πρέπει να εξοικειωθείτε
με το SNS. Εάν δυσκολεύεστε να
εντοπίσετε την κατάλληλη θέση,
απομακρύνετε το βρέφος σας
από το μαστό και επιχειρήστε
ξανά. Είναι σημαντικό να επαναλάβετε την προσπάθεια όσες
φορές χρειάζεται, χωρίς ωστόσο
να εξασκήσετε πίεση.

7. Σίτιση
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Πληροφορία

4

Ρύθμιση ροής
Για να ρυθμίσετε τη ροή του γάλακτος,
κάντε τα εξής:
Για να αυξήσετε τη ροή γάλακτος:
I Πιέστε τη φιάλη.
I Ανυψώστε τη φιάλη: απασφαλίστε το
μηχανισμό ασφάλισης του κορδονιού,
που βρίσκεται στον αυχένα σας. Μετακινήστε ολόκληρο το μηχανισμό προς
τα κάτω, Μόλις η φιάλη βρεθεί στο
κατάλληλο ύψος, ασφαλίστε το
μηχανισμό ασφάλισης.
I Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο μέγεθος
σωλήνωσης (η κόκκινη βαλβίδα με
σωλήνωση είναι μικρή, η λευκή είναι
μεσαία και η άχρωμα/διαφανής
είναι μεγάλη).
Για να μειώσετε τη ροή γάλακτος:
I Χαμηλώστε τη φιάλη: απασφαλίστε το
μηχανισμό ασφάλισης του κορδονιού,
που βρίσκεται στον αυχένα σας. Μετακινήστε ολόκληρο το μηχανισμό ασφάλισης
προς τα επάνω. Μόλις η φιάλη βρεθεί
στο κατάλληλο ύψος, ασφαλίστε το
μηχανισμό ασφάλισης.
I Χρησιμοποιήστε μικρότερο μέγεθος
σωλήνωσης.

Μόλις εσείς και το βρέφος
σας βρείτε την κατάλληλη
θέση, αφήστε το βρέφος
σας να θηλάσει. Μόλις το
βρέφος
σταματήσει
A good latch isσας
essential
for successful feeding να
θηλάζει, απασφαλίστε το
σωλήνα από τις σχισμές του
δακτυλίου προσάρτησης.
Τότε, το γάλα που περιέχεται στη φιάλη του SNS θα
ρεύσει μέσω του σωλήνα.
Συνεχίστε τη θηλασμό.

5

Εάν το γάλα δεν ρέει ικανοποιητικά, απασφαλίστε και τον δεύτερο
σωλήνα. Προσαρτήστε το σωλήνα,
με το άνοιγμα προς τα επάνω, πάνω
στο σώμα σας, στο ίδιο επίπεδο με
τον πυθμένα της φιάλης.
Επίσης, η ροή γάλακτος μπορεί να
είναι υπερβολικά ασθενής ή υπερβολικά έντονη. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
ρύθμισης της ροής γάλακτος,
ανατρέξτε στη στήλη ‘Πληροφορίες’
στα αριστερά (“Ρύθμιση ροής”).
Μετά από 15 περίπου λεπτά σίτισης, αλλάξτε μαστό. Επαναλάβετε
τα βήματα 1-5.
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8. Αποσυναρμολόγηση του SNS
I Αφαιρέστε το κορδόνι από τη φιάλη.

20 I Ξεβιδώστε το δακτύλιο προσάρτησης από τη φιάλη.

I Απορρίψτε το εναπομείναν γάλα.
I Αφαιρέστε τη βαλβίδα μαζί με τη σωλήνωση από το δακτύλιο προσάρτησης:
ωθήστε κόντρα στην απέναντι πλευρά της βαλβίδας (με τη σωλήνωση
προσαρτημένη) μέσα στο δακτύλιο.
I Αφαιρέστε τη βάση από τη βαλβίδα.
I Καθαρίστε όλα τα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 5 “Καθαρισμός”.

9. Απόρριψη
Απορρίψτε το SNS σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

10. Παραλλαγές προϊόντος και αναλώσιμα
Οι παρακάτω παραλλαγές προϊόντος και τα αναλώσιμα διατίθενται από τους
αντιπροσώπους της Medela. Για να παραγγείλετε ένα προϊόν, αναφέρτε την
ονομασία του ή τον αντίστοιχο κωδικό είδους.

Παραλλαγές προϊόντος
Κωδ. είδους

Προϊόν

009.0005

SNS (EN/DE/FR/IT/NL/ES/PT/SV/PL/RU/KO/ZH)

Αναλώσιμα
Κωδ. είδους

Προϊόν

200.7097

Σετ σωλήνωσης/βαλβίδας (με μικρή, μεσαία και μεγάλη σωλήνωση)

Άλλα προϊόντα της Medela διατίθενται στην τοποθεσία της στο web στη διεύθυνση www.medela.com.

11. Τεχνικά χαρακτηριστικά
+40

Λειτουργία

93

Μεταφορά/Αποθήκευση

+5
15

°C

+50

Μεταφορά/Αποθήκευση

106

-20

Μεταφορά/Αποθήκευση/
Λειτουργία

50

°C

80

Λειτουργία
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