
Medela 

 

Confortável. Silencioso. Eficiente. 

Extraia leite de forma silenciosa e discreta – A bomba de tirar leite Swing combina um design vencedor de 
vários prêmios com a mais recente tecnologia. O extrator elétrico é muito silencioso e, por isso, 
representa a solução ideal para extrair leite de forma regular e discreta. 

• Eficaz: extraia mais leite em menos tempo, graças à tecnologia 2-Phase Expression 

• Único: ideal para a extração de leite elétrica diária 

• Confortável: vários níveis e regulações de vácuo 

• Fácil de usar: Fácil de montar, utilizar e limpar 

• Prático: design compacto e silencioso, ideal para uma extração de leite discreta 

Combinação perfeita entre natureza e tecnologia 

O Swing é o extrator elétrico vencedor de vários prêmios. Ideal para as mães que necessitam de um 
extrator de leite para uso diário. Quer trabalhe a tempo parcial, pretenda passar uma noite fora, pratique 
esporte ou pretenda apenas ir às compras. 

Também adequado para problemas de saúde 

Existem vários problemas que podem dificultar a amamentação direta no peito, tais como dificuldade na 
pega, infecções no peito ou mamilos doridos. O extrator elétrico Swing ajuda a solucionar esses 
problemas, proprocionado o fornecendo do leite materno ao seu bebê mesmo nessa condição difícil. 
Desta forma, a mãe tem tempo para se curar e desfrutar das vantagens de um breve intervalo na 
amamentação. 

 

Medela foi a primeira empresa no mundo a investigar 
intimamente os bebês e o seu comportamento alimentar. 

A tecnologia 2-Phase Expression é baseada no ritmo natural de sucção dos bebês: os movimentos curtos 
de estimulação são seguidos por movimentos mais longos e intensos, garantindo desta forma um fluxo de 
leite ideal. 

 



  

2-Phase Expression 
A intuição dos bebês transformada em conhecimento tecnológico. 

Swing: o extrator elétrico simples mais popular do mundo 

O Swing é um extrator elétrico muito silencioso. Pode ser usado com facilidade e totalmente sem esforço. 
O extrator muda automaticamente de estimulação para a fase de extração. 

Mãe – operação fácil 

É realmente fácil alternar entre as fases ou definir o nível de vácuo mais confortável. O extrator elétrico 
pode ser utilizado com um adaptador de corrente. A opção de funcionamento com pilhas em combinação 
com o clipe para cinto garantem o máximo de mobilidade. 

O Swing é fácil de usar: as mães podem transportar o extrator elétrico com facilidade, caso pretendam 
extrair leite quando estão fora de casa. O extrator elétrico pode ser montado com facilidade, fica 
rapidamente pronto para usar. 

Peças livres de BPA – para o bem do seu bebê 

Os produtos da Medela, que entram em contacto com o leite materno, são isentos de Bisfenol A e são 
fáceis de limpar, mesmo se fervidos/esterelizados. 

 


