Verhuur borstkolven – Medela Symphony
Servicepunt Kraamzorg
Geef je borstvoeding en wil je voor een periode een borstkolf huren? Dan ben je in ons servicepunt of
bij een van onze nevenlocaties aan het juiste adres. Wij bieden diverse borstkolven en accessoires
aan. Alle onderdelen die niet met moedermelk in aanraking komen, worden (per dag) gehuurd. De
andere delen, bijvoorbeeld flesjes en kolfstukken worden uit hygiënisch oogpunt als een
persoonlijke afkolfset gekocht.

Waarom de Medela Symphony?
De Medela Symphony is een ideale kolf om de melkproductie mee op gang te brengen of te houden,
als je kindje niet rechtstreek kan drinken. Door het twee-fase kolfsysteem wordt het zuigen van de
baby geïmiteerd waardoor de melkklieren van de moeder worden gestimuleerd.

Wat huur je?
De twee-fase Medela Symphony borstkolf met koffer. Ook te gebruiken zonder aansluiting op
netstroom. (€2,75 per dag)

Wat koop je?
Een persoonlijke afkolfset compleet met aansluitingen, slangetjes en andere toebehoren. (€38,99
eenmalig)

Gebruik van de Medela Symphony
1. Zet de kolf aan in fase 1 (linkerknop). De kolf start op een vacuümniveau met drie druppels in het
venster. Dit is de stimulatiefase.
2. Draai aan de middelste knop om het vacuümniveau in te stellen tot het niet meer prettig voelt (niet
tot de pijngrens!). Draai dan de knop één of twee klikjes terug.
3. Na 2 minuten schakelt de Symphony automatisch over op de afkolffase. Het vacuümniveau is
hierbij hoger. Indien het pijnlijk is, draai je de knop weer iets terug.
4. Als de kolf overgaat op de afkolffase (fase 2) en er zijn nog maar één of twee druppels melk
gekomen dan opnieuw fase 1 doorlopen. Je start fase 1 door op de druppeltoets te drukken.
5. Herhaal dit zo nodig drie à vier keer.
Een uitgebreide gebruiksaanwijzing tref je aan bij de borstkolf.

Locaties servicepunten
Op diverse locaties in het werkgebied van Arons Zorg kun je terecht bij onze servicepunten. Kijk op
onze website voor de actuele openingstijden en contactgegevens van deze nevenlocaties.
Hoofdlocatie Arons Zorg (en Servicepunt Kraamzorg)
:
Weerdskampweg 21
5222 BA ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 631 2342
Openingstijden servicepunt: maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur.

(073) 631 1300
kraamzorg@aronszorg.nl
www.aronszorg.nl

