
™

MELKEOPPSAMLER

ALT DU TRENGER Å VITE OM



Flow™ melkeoppsamler er 
en flaske av myk silikon, som 
med naturlig vakuum festes 
på det andre brystet mens du 
ammer. På den måten samles 
melken på en enkel måte, uten 
strøm, ledninger eller slanger. 
Kun deg og din Flow™!
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Fakta om Flow™:

PRODUKSJON: 
I likhet med de andre melkeoppsamlerne på det norske markedet, 
produseres også Flow™-flasken i Kina, nærmere bestemt i Guangzhou, 
den tredje største byen i Kina etter Bejing og Shanghai. Fabrikken er 
ISO 9001-sertifisert og tilfredsstiller de strengeste krav i produksjonen.

FRAKT OG MILJØ: 
Den mest miljøvennlige frakten skjer når vi frakter minst mulig 
luft. Derfor sendes Flow™-flaskene vakuumpakket, tett 
sammen i resirkulerbare pappesker. På den måten minsker vi 
volumet med over 450% i forhold til ferdig pakket produkt! Lavt 
volum gir færre skip og mindre utslipp av klimagasser.

KVALITETSSIKRING OG HYGIENE: 
Flow™-flaskene kvalitetssikres og pakkes 
ferdig av oss her i Tønsberg. Hver flaske 
er hygienisk vakuumpakket inn for seg.

SVANEMERKET OG TRYKKET I NORGE: 
Design og trykking av eskene skjer i Norge. Eskene er svanemerket, 
og kan gjenvinnes. Trykkeriet ligger bare 15 minutter unna lageret 
vårt, så i stedet for at eskene fraktes fra Kina, ferdig oppsatt med mye 
luft i seg, fraktes de i stedet flatpakket fra Sandefjord til Tønsberg.

SIKKERHET FOR MOR OG BARN: 
Flow™-flasken er helstøpt i 100% food-grade silikon. Det vil si at 
den er helt trygg i kontakt med morsmelken din og du kan trygt gi 
den til babyen etter oppsamling. Både SGS og Bureau Veritas, to av 
verdens største selskaper innen testing, inspeksjon og sertifisering, 
har testet og godkjent Flow™-flasken etter EC 1935/2004. Vårt firma 
er registrert hos Mattilsynet som importør av matkontaktmaterialer.

FLOW™ i NORGE: 
Vårt firma, Tafre AS, er medlem av Grønt Punkt Norge, og 
bidrar med å finansiere returordningen for brukt emballasje. 
Esken til Flow™ er designet og trykket i Norge. Det vil si at 
de er kortreist, og produsert av en miljøbevisst, seriøs 
norsk grafisk bedrift.



Helstøpt i ett stykke 100% food-grade silikon. Enkel 
rengjøring og vedlikehold. Ingen kanter og deler som skal 
settes sammen. Sertifisert matkontaktmateriale som sikrer at 
babyen ikke får i seg hormonforstyrrende stoffer.


Naturlig vakuum- jo mer luft du klemmer ut av flasken før du 
fester den, desto større vakuum får du. Prøv litt forskjellig og 
tilpass selv. Det spiller ingen rolle hvor på flasken du 
klemmer.


Gjennomsiktig flaske gjør at du kan se melkestrømmen


Liten, lett, enkel og praktisk å ha med seg- og helt lydløs


Ingen ledninger, batterier eller slanger, kun naturlig vakuum


Både norsk og engelsk bruksanvisning følger med


Rosa silikonpropp som beskytter melken og hindrer lekkasje


Hjertet gjør det lett å få tak i, og sette på plass proppen


Lokk som beskytter brysttrakten mot støv


Sertifisert BPA-fri av Bureau Veritas


Samler, og tar vare på morsmelk som ellers går tapt


Måleskala som viser hvor mye melk som er samlet


Tallene er støpt inn i silikonen så de ikke falmer i bruk


Flow™ rommer 100 ml, er enkel å vaske og sterilisere


Sugekopp nederst på flasken fester flasken til de aller fleste 
underlag, og hindrer at flasken velter


Stor, myk brysttrakt som er skånsom mot brystet. Gir bedre 
grep om brystet, og holder godt på vakuumet


Inni esken er Flow™ hygienisk pakket inn for seg. Det 
beskytter flasken mot ytre påkjenninger og gir brukeren 
ekstra forsikring om trygghet og renhet


Produsert og pakket under ISO-sertifiserte forhold


Nyttige egenskaper hos Flow:



Slik samler du opp melk mens du ammer:

Sørg for at Flow-flasken er helt ren før du starter.

Før første gangs bruk, og etter hver bruk, gjør du følgende 
for å rengjøre Flow-flasken:

1) Skyll den i kaldt vann (fjerner proteiner)

2) Vask den i varmt såpevann (fjerner fett)

3) Steriliser den ved å koke flasken i en gryte med (nok) vann 
i minimum 5 minutter, eller plassér flasken inni en lukket 
mikroovn-sterilisator, og følg bruksanvisningen for den.

4) Lufttørk flasken på et rent kjøkkenhåndkle.

Fest Flow-flasken til brystet ved å 
brette den myke silikonkanten bakover, 
klemme sammen flasken, og sette 
flaskeåpningen tett over brystvorten.

Flow-flasken fylles med brystmelk fordi utdrivingsrefleksen 
starter melkestrømmen fra begge brystene samtidig. Så mens 
babyen får melk fra det ene brystet, vil melken fra det andre brystet 
strømme ut i flasken. Her går ingenting til spille!


Flasken har sugekopp nederst, og vil feste seg til de fleste 
underlag. Da velter den ikke så lett!


Den rosa silikonproppen blokkerer halsen på Flow-flasken, 
beskytter melken, og hindrer lekkasje. Det transparente 
plastlokket hindrer støv fra å komme oppi brysttrakten.

Skap vakuum ved å brette den myke 
silikonkanten fremover igjen, slik at den folder seg 
ut over brystet. Løsne samtidig på grepet om 
Flow-flasken slik at flasken sitter fast. 


Tips: jo hardere du klemmer flasken sammen før 
du fester Flow-flasken, jo større vakuum får du.

Les bruksanvisningen før bruk

Oppbevares tørt

Beskyttes mot sollys

Godkjent matkontaktmateriale

Sertifisert av Bureau Veritas

BPA-fri

Trykket i Norge

Eske og bruksanvisning sorteres som papp

Medlem av Grønt Punkt

Dette betyr symbolene på esken:

Grev Wedels gate 4a/6b

3111 Tønsberg, Norge

Tlf +47 33 33 13 13

www.tafre.no

Flasken er laget av:

Svanemerket trykkeri Distribueres i Norge av:

IG: flow_norge



How to collect breast milk whilst breastfeeding:

Make Sure the Flow-bottle is clean before you start.

Prior to first time use, and after every use, do the following 
to clean the Flow-bottle:

1) Rinse it in cold water (removes proteins)

2) Wash it in hot water and soap (removes fat)

3) Sterilize it by boiling it in a saucepan with (enough) water 
for minimum 5 minutes, or place it inside a microwave 
steam sterilizer container, and follow its user manual.

4) Let it air dry on a clean kitchen towel.

Attach the Flow-bottle to the breast by 
folding the soft silicone funnel 
backwards. Squeeze the bottle together, 
and place the opening over the nipple.

The Flow-bottle is filled with breast milk because the expulsion 
reflex starts the milk flow from both breasts simultaneously. Thus 
the milk from the other breast will flow into the Flow-bottle whilst 
breast feeding. Nothing goes to waste!


The bottle has a suction cup at the bottom, which attaches the 
Flow-bottle to most surfaces. That way it won’t fall over easily!


The pink silicone stopper blocks the neck of the Flow-bottle, 
protects the milk, and limits spillage. The transparent cover lid 
prevents house dust from contaminating the funnel.

Create vacuum by re-folding the soft funnel 
forward, to cover the breast. At the same time, 
loosen the grip of the Flow-bottle to allow the 
bottle to attach.


Tip: The harder you squeeze the Flow-bottle 
together before attaching it, the stronger vacuum 
you’ll create.

Read the user manual

Store in a dry place

Keep away from sunlight

Certified food-grade material

Certified by Bureau Veritas

BPA-free

Printed in Norway

Box/IFU can be recycled as cardboard

Member of Green Dot

Meaning of symbols on package:

Grev Wedels gate 4a/6b

3111 Tønsberg, Norge

Tlf +47 33 33 13 13

www.tafre.no

Manufactured by:

Nordic Swan Distributed in Norway by:

IG: flow_norge


