
 is toonaangevend in de ontwikkeling en vervaardiging van voedingsgerelateerde 
medische hulpmiddelen voor pasgeborenen en moeders.   biedt zowel apparatuur  
als accessoires aan voor het opvangen en toedienen van melkvoeding.
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Borstpomp

LIFE STARTS WITH US

Moedermelk collectie set
 produceert gevalideerde acces-

soires voor de Mermaid borstpomp voor 
ziekenhuis- en thuisgebruik. 

De borstschilden zijn verkrijgbaar in  
verschillende afmetingen voor de  
verscheidene groottes en vormen van  
tepels en tepelhoven. 

Alle moedermelk collectie sets passen op  
alle  zuigflessen. Alle materialen 
gebruikt om de accessoires te produceren  
die in contact komen met moedermelk  
zijn voedingsgeschikt, latexvrij, BPA- en 
DEHP-vrij.

 
 
 

Thuisgebruik
De  moedermelk collectie sets voor 
thuisgebruik bestaan uit een volledige  
set met borstschild, 120 ml zuigfles, klep, 
balg en 100 cm siliconen slang. Deze sets 
zijn gevalideerde Mermaid borstpomp  
accessoires. 

De sets zijn verkrijgbaar als niet-steriele  
enkele of dubbele set. De balg en 
slang zijn ook beschikbaar als reserve- 
onderdelen.

Ziekenhuisgebruik
De moedermelk collectie sets voor  
ziekenhuisgebruik worden aangeboden in 
diverse uitvoeringen:

 Steriele melk collectie sets voor neona-
tale intensieve zorg en zuigelingen met 
ernstige aandoeningen (ETO-steriel)

 Bacteriologisch zuivere melk collectie 
sets voor neonatale (intensieve) zorg 
afdelingen en zuigelingen met ernstige 
aandoeningen (gamma behandeld)

 Niet-steriele melk collectie sets voor  
algemeen gebruik in ziekenhuizen /
kraamafdelingen

Rolstatief kit 
Gevalideerde rolstatief kit met een  
bevestigingsplaat voor veilig en stabiel 
vervoer van de Mermaid borstpomp.  
Dit rolstatief is bedoeld voor  
ziekenhuisgebruik.

Gevalideerde accessoires voor Mermaid

Expert in voedingsproducten 
voor baby's

De moedermelk collectie sets  
bevatten een volledige set met

 Borstschild (22, 24, 27, 30 of 36 mm) 

 Zuigfles

 Klep

 Balg

 100 cm siliconen slang

LIFE STARTS WITH US

Gedistribueerd door

Mer�aid
BELDICO  Rue André Feher 3  B-6900 Marche-en-Famenne (België)
T. + 32 (0)84 31 37 80  F. + 32 (0)84 31 37 87 
www.beldico.com  info@beldico.be

Vesucta ApS    Palle Juul-Jensens Boulevard 82  DK-8200 Aarhus N (Denemarken)

beldico Nederland  Marketing 22 B
6921 RE Duiven  Netherlands 

T: + 31 (0)26 321 02 10  
www.beldico.nl  info@beldico.nl

http://www.beldico.nl/nl/mermaid/borstpomp/mermaid.html
http://www.beldico.com
http://www.beldico.com
http://www.beldico.nl/nl/mermaid/mermaid/rolstatief.html
http://www.beldico.nl/nl/mermaid.html
http://www.beldico.nl/nl/professionele-producten/materniteit-neonatologie.html
http://www.beldico.nl/nl/mermaid/ziekenhuisgebruik.html
http://www.beldico.nl/nl/mermaid.html
http://www.beldico.com
http://www.beldico.com
http://www.beldico.be
http://www.beldico.be
http://www.beldico.be
http://www.beldico.com
http://www.beldico.com
http://www.beldico.nl
http://www.beldico.nl
http://www.beldico.nl


  Comfortabele melk collectie

Om de natuur van borstvoeding te  
simuleren en om sneller meer melk af te 
kolven, maakt de Mermaid borstpomp 
gebruik van een twee-fasen technologie.

De continu afstelbare twee-fasen  
technologie bestaat uit een stimulerings- 
en een expressiefase.

De stimuleringsfase imiteert het snelle en 
zachte zuigen van de baby, wat de melk- 
afgifte bevorderd. De daadwerkelijke  
expressiefase imiteert het langzamere,  
intensievere zuigen van de baby om 
de moedermelk efficiënt af te kolven. 

  Eenvoudig in gebruik
De unieke melk collectie set is moeiteloos  
te installeren door de balg eenvoudigweg  
vast te zetten in de externe zuiger van de  
Mermaid borstpomp, zonder aanvullende  
acties. Zodra de borstpomp in werking 
treedt, begint het pompen met de zachte  
stimuleringsfase om de toeschietreflex 
te stimuleren. Vervolgens schakelt de  
Mermaid van de stimuleringsfase over op 
de expressiefase.

Iedere moeder kan de pompinstellingen 
aanpassen naargelang de reactie van  
haar eigen lichaam. De Mermaid heeft  
zelfs onafhankelijke controles voor 
elke borst voor het hoogste comfort.  
Het digitale scherm geeft duidelijk de  
gekozen instellingen aan.

De Mermaid kan worden gepauzeerd en 
hervat naar wens van de moeder, maar zal 
automatisch uitschakelen wanneer meer 
dan 30 minuten gepauzeerd. Na de melk 
collectie kunnen de gevulde zuigfles(sen) 
losgeschroefd worden voor verder gebruik. 

 Rustig
Dankzij de gepatenteerde dual-motor  
pomptechnologie werkt de Mermaid op  
laag geluidsniveau. Er zijn geen vibrerende  
onderdelen die onaangename vibraties 
of storende geluiden veroorzaken.

 Compact en draagbaar
De Mermaid borstpomp heeft een  
compact, lichtgewicht ontwerp dat op 
een rolstatief bevestigd kan worden voor 
veilig en betrouwbaar transport in een  
ziekenhuisomgeving.

Met de ingebedde dubbele uitsparingen 
houdt de Mermaid de  zuigflessen 
bovenop de pomp recht, waardoor de  
benodigde ruimte vermindert.

 Handig en efficiënt
De Mermaid borstpomp kan voor zowel 
enkel als dubbel afkolven gebruikt worden.  
Simultaan afkolven van beide borsten  
vermindert de totale expressietijd.

Er bestaat geen verlies van vacuüm 
bij dubbel afkolven vergeleken met  
enkelvoudig afkolven, waardoor de  
Mermaid afkolftechnologie erg efficiënt is.

Daarnaast is de Mermaid borstpomp 
erg handig dankzij de onafhankelijke  
instellingsmogelijkheden voor elke borst.  
De verschillende groottes van borst- 
schilden (22, 24, 27, 30 of 36 mm) zorgen 
bijkomend voor een goede pasvorm met 
meer comfort en betere melkstroom.

Borstpomp
Borstvoeding is de natuurlijke manier om de groei en ontwikkeling van uw baby te 
ondersteunen. Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) adviseert uitsluitend borstvoeding 
voor de eerste 6 maanden als de beste manier om een pasgeborene een goede start 
in het leven te geven.  wil moeders helpen hun baby de best mogelijke voeding 
te geven door het aanbieden van een gebruikersvriendelijke borstpomp, de Mermaid. 

Productcode Beschrijving

5101272 Mermaid borstpomp met stroomkabel, gebruikershandleiding en 
snelgids

5101484 Rolstatief met bevestigingsplaat voor de Mermaid borstpomp 
met ABS-voet, draaiwieltjes, opberghaken en afstelbare hoogte
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  Ultiem hygiënisch
Het revolutionaire concept van volledige  
scheiding tussen melk collectie set en  
borstpomp garandeert ultieme  
hygiënische omstandigheden, aangezien 
enkel lucht en melk tussen de balg en de 
borst van de moeder kunnen stromen.

Aangedreven door lineaire mechanische  
bewegingen, fungeert de gepatenteerde  
balg als pomp en creëert zo het  
nodige vacuüm in de melk collectie set.

Dankzij dit gesloten systeem, met steeds 
volledige zichtbaarheid, kunnen de lucht- 
stroom en de verzamelde moedermelk 
niet gecontamineerd worden door enig  
onderdeel van de apparatuur. Bovendien 
kan de apparatuur niet gecontamineerd 
worden door de inhoud van eender  
welke melk collectie set gebruikt met  
dezelfde machine.

 Eenvoudig onderhoud en reiniging

Mermaid borstpomp
Het unieke en gladde ontwerp van de 
Mermaid borstpomp zorgt ervoor dat het 
oppervlak eenvoudig te reinigen is.

De gebruikelijke reinigingsmethodes van 
het ziekenhuis voor algemene elektrische 
/ elektronische apparatuur volstaan om de 
buitenkant van de borstpomp schoon te 
houden.

Er is geen speciaal onderhoud van de 
elektrische onderdelen vereist.

Moedermelk collectie sets
Onze steriele en bacteriologisch zuivere 
moedermelk collectie sets voor éénmalig 
gebruik dienen weggegooid te worden en 
hoeven voor of na gebruik niet gereinigd 
te worden.
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