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Wat betekent dat de Ardo Alyssa Double een borstkolf met twee fasen is?Wat betekent dat de Ardo Alyssa Double een borstkolf met twee fasen is?
De Ardo Alyssa werd ontwikkeld volgens het zuiggedrag van baby's. Zo brengt de stimulatiemodus 
door snelle cyclus (zuigfrequentie) en diep vacuüm (zuigsterkte) de moedermelk aan het vloeien of 
lokt de melkafgifterefl ex uit, terwijl de afkolfmodus met langzame cyclus (zuigfrequentie) en hoog, 
comfortabel vacuüm (zuigsterkte) het effi  ciënte afkolven van de moedermelk mogelijk maakt.

Wat zijn de beste instellingen voor vacuüm en cyclus? Wat zijn de beste instellingen voor vacuüm en cyclus? 
Elke vrouw is uniek en heeft andere behoeften en sensaties. Daarom is het belangrijk een borstkolf 
te kiezen die personaliseerbare instellingen biedt. De Ardo Alyssa begint met zachte instellingen 
om je borsten te sparen. Je kunt in elke afkolff ase (stimulatie- of afkolfmodus), ten allen tijde de 
sterkte van het vacuüm (zuigsterkte) en de snelheid van de cyclus (zuigfrequentie) zo  aanpassen, 
zoals je aangenaam vindt. Aangename niet pijnlijke vacuüm- en cyclusinstellingen zijn heel 
 belangrijk voor een succesvol afkolfresultaat. 

Wat is het verschil tussen tweezijdig en eenzijdig afkolven?Wat is het verschil tussen tweezijdig en eenzijdig afkolven?
Bij eenzijdig afkolven wordt aan slechts één borst melk afgekolfd. Bij tweezijdig afkolven daaren-
tegen wordt gelijktijdig van beide borsten melk afgekolfd. De Ardo Alyssa Double is een dubbele 
borstkolf, maar kan ook als enkele kolf gebruikt worden.
Het is bewezen dat bij dubbele borstkolven meer melk op een kortere tijd afgekolfd kan worden. 
Belangrijker is echter dat het afkolven comfortabel is. 

Kan ik met de Ardo Alyssa mijn hoeveelheid melk vergroten? Kan ik met de Ardo Alyssa mijn hoeveelheid melk vergroten? 
Ja, met de Ardo Alyssa Double kan de hoeveelheid melk bijzonder goed en op korte tijd vergroot 
worden, omdat deze niet alleen een dubbele borstkolf is, maar ook de eerste borstkolf op de markt 
met automatische Power Pumping.
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Wat is automatische Power Pumping?Wat is automatische Power Pumping?
Automatische Power Pumping imiteert het clusterfeeding, een zuiggedrag van baby's, dat de 
 hoeveelheid melk door het frequentere zuigen aan de borst vergroot. Er zijn periodes waarbij 
 baby's en kleine kinderen vaak willen drinken, onderbroken door korte pauzes - meestal in de 
 vroege avond gedurende 2-3 uur. 
De automatische Power Pumping is een vooraf gedefinieerd intervalkolven van één uur - drie keer 
afkolven, onderbroken door twee ontspannende pauzes, wat de hoeveelheid melk vergroot. Terwijl 
de duur van de afkolffasen en de pauzen vooraf gedefinieerd is, kan de moeder de vacuüm- en 
cyclusinstellingen te allen tijde aanpassen aan haar persoonlijke behoeften.

Hoe vaak moet ik de automatische Power Pumping gebruiken?Hoe vaak moet ik de automatische Power Pumping gebruiken?
De melkvorming wordt vergroot, wanneer de Power Pumping 1 tot 2 keer per dag gedurende 3 tot 
4 keer toegepast wordt. De automatische Power Pumping kan tijdens de hele borstvoedingsperiode 
toegepast worden, als je de melkproductie wilt verhogen.

Hoe functioneert Memory Plus?Hoe functioneert Memory Plus?
Als je jouw ideale instellingen gevonden hebt, waarbij je moedermelk het best vloeit en je het best 
afkolft, kun je met Memory Plus je ideale kolfsessie opslaan. Zo worden alle instellingen die je 
tijdens het afkolven in beide fasen gekozen hebt en de duur ervan opgeslagen en wordt de Ardo 
Alyssa uitgeschakeld.
Bij de volgende keer dat je het apparaat inschakelt, wordt de Ardo Alyssa automatisch in de door 
jou opgeslagen kolfsessie gestart en wordt na de opgeslagen duur weer uitgeschakeld. 

Kan ik mijn Memory Plus-instellingen wijzigen?Kan ik mijn Memory Plus-instellingen wijzigen?
Je hebt steeds de mogelijkheid om de waarden van vacuüm en cyclus handmatig te veranderen, 
de duur van de kolfsessie opnieuw te bepalen en de nieuwe kolfsessie op te slaan. Dit vervangt de 
vorige sessie. Je kunt Memory Plus te allen tijde uitschakelen door de toets langer aan te raken tot 
hij uitgaat.

Hoelang duurt het opladen van de Ardo Alyssa Double? Hoelang kan men ermee Hoelang duurt het opladen van de Ardo Alyssa Double? Hoelang kan men ermee 
afkolven?afkolven?
De Ardo Alyssa Double is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen en kan vervolgens naargelang 
de ingestelde intensiteit ongeveer 2 uur lang gebruikt worden. Met een vol opgeladen accu kun 
je ca. 8 keer kolven.  De Ardo Alyssa Double kan ook tijdens het afkolven opgeladen worden. Dat 
 verlengt echter wel de oplaadtijd.

Hoe kan ik de Ardo Alyssa Double opladen?Hoe kan ik de Ardo Alyssa Double opladen?
De opening voor de oplaadkabel in de Ardo Alyssa bevindt zicht achter de 
lus. De accu wordt bij aansluiting aan een stroomnet automatisch opgeladen 
via de meegeleverde USB-netadapter. Gebruik alleen de netadapter en de 
USB-kabel die met de borstkolf worden meegeleverd.
De weergave op de display toont de oplaadstatus van de accu. 

Waar kan ik de MyArdo-app downloaden?  Waar kan ik de MyArdo-app downloaden?  
Op welke smartphones werkt de MyArdo-app?Op welke smartphones werkt de MyArdo-app?
MyArdo -app is zowel voor iOS als voor Android-besturingssystemen in de respectievelijke app 
stores verkrijgbaar. De MyArdo-app werkt ook bij Android met de besturingsversies: 9, 10 en 11+, en 
bij iPhone met de besturingsversies 13+.
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Wat biedt de MyArdo-app?Wat biedt de MyArdo-app?
Met de MyArdo-App kun je alle functies van de Ardo Alyssa Double bedienen en de borstkolf zo 
vanaf afstand bedienen. Bovendien kun je er belangrijke tips rond het afkolven vinden. 

Is Bluetooth veilig? Beïnvloedt het andere apparaten?Is Bluetooth veilig? Beïnvloedt het andere apparaten?
Alle apparaten die elektronica of een draadloze interface bevatten, geven straling af.  
 
Opdat dit ongevaarlijk zou zijn en apparaten elkaar niet storen, zijn er strenge voorschriften. De 
Ardo Alyssa heeft een geïntegreerde draadloze Bluetooth Low Energy (BLE)-module, die voldoet 
aan alle voorschriften en in het kader van de toestemming grondig getest werd. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Je gegevens worden alleen lokaal in de app opgeslagen en worden niet doorgegeven.

Hoe kan ik mijn Ardo Alyssa Double reinigen?Hoe kan ik mijn Ardo Alyssa Double reinigen?
Vóór de reiniging is het heel belangrijk steeds eerst de handen grondig te reinigen. 

Reiniging van de Ardo Alyssa
Verzeker je er vóór de reiniging van dat de Ardo Alyssa losgekoppeld is van het stroomnet. Indien 
nodig kun je het apparaat afvegen met een vochtige doek en gewoon afwasmiddel. 

Reiniging van de kolfset
Was de kolfset na elk gebruik met afwasmiddel en spoel hem daarna grondig af.  
 
Kook de uit elkaar genomen kolfset één keer dagelijks af gedurende 10 minuten of steek hem in 
de vaatwasser, in de magnetron (in een magnetronzak) of in een stoomsterilisator (volgens de 
 instructies van de fabrikant). Droog hem na reiniging af met een schone doek en dek hem af.
De slangadapter en slang kunnen indien nodig met een doek afgeveegd worden. Deze delen 
 mogen niet afgekookt worden.

Was is het gesloten systeem van de Ardo Alyssa Double?Was is het gesloten systeem van de Ardo Alyssa Double?
Het gesloten systeem is ingebouwd in de borstschelp. Het verhindert dat de moedermelk 
 bezoedeld wordt en tegelijkertijd ook dat er geen melk in de borstkolf sijpelt. 

Is mijn Ardo Alyssa Double veilig?Is mijn Ardo Alyssa Double veilig?
De Ardo Alyssa Double is een medisch product en daarom garandeert het een hele hoge 
 veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. De Ardo Alyssa werd volgens de respectievelijke normen 
voor elektrische medische producten ontwikkeld en geproduceerd. Het kwaliteitsborgingssysteem 
van Ardo medical AG wordt door de vermelde instantie (TÜV SÜD) bewaakt en gecertificeerd. 
Alle onderdelen die bij het afkolven met moedermelk of de borst in contact komen, zijn geschikt 
voor medische producten en vrij van BPA, BPS en ftalaten. 

De Ardo Alyssa Double zuigt te zwak of helemaal niet, wat kan ik doen?De Ardo Alyssa Double zuigt te zwak of helemaal niet, wat kan ik doen?
Verzeker je ervan dat de kolfset juist in elkaar zit en niet beschadigd is (zie de gebruiksaanwijzing 
"kolfsets en accessoires") en controleer of de kolfset dicht bij de melkpomp aangesloten is. 
Controleer of de accu opgeladen is en verzeker je ervan dat de USB-kabel en de netadapter 
 correct zijn aangesloten en met het stroomnet zijn verbonden.
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Mijn tepels doen pijn bij het afkolven. Wat kan ik doen? Mijn tepels doen pijn bij het afkolven. Wat kan ik doen? 
Afkolven mag niet pijnlijk zijn. Als het toch pijn doet, controleer de volgende mogelijke oorzaken:
• Het vacuüm is te hoog ingesteld: Pas de instellingen van het vacuüm en cyclus aan, zoals het 

voor jou aangenaam aanvoelt.
• De tepels zijn niet gecentreerd: Let erop dat je tepels zich in het midden van de borstschelp 

bevinden.
• De trechter van de borstschelp is te klein of te groot: Controleer wat de juiste grootte voor jou is.

Welke kolfsets kunnen met de Ardo Alyssa gebruikt worden?Welke kolfsets kunnen met de Ardo Alyssa gebruikt worden?
Voor het succesvol afkolven met de Ardo Alyssa Double is het belangrijk dat je 
uitsluitend de oorspronkelijke Alyssa-kolfsets gebruikt die je in de verpakking 
vindt. De slangadapter werd speciaal voor de Alyssa ontwikkeld met een vast 
 dekselinlegstuk (zie afbeelding).  Andere Ardo-kolfsets en vreemde kolfsets zijn 
niet geschikt voor het afkolven met de Alyssa. 

Welke borstschelpgroottes zijn er en hoe kan ik weten of ze passen?Welke borstschelpgroottes zijn er en hoe kan ik weten of ze passen?
In de verpakking van de Ardo Alyssa Double zitten 2 borstschelpen met een diameter van 26 mm 
en 2 inzetstukken met een diameter van 22 mm. Arbo biedt daarnaast borstschelpen van 31 en 
36 mm aan. Voor de borstschelp van 31 mm is er daarnaast een inzetstuk van 28 mm en het 
 siliconen inzetstuk Optifl ow.

= Ø grootte

De borstschelp past als:
• de tepel zich vrij in de trechter beweegt en de ritmische bewegingen van de kolf volgt.
• zich geen of maar weinig weefsel van de tepelhof in de trechter bevindt.
• de moedermelk vloeit en de borst na het afkolven overal zacht aanvoelt.

Tot wie kan ik me wenden bij problemen met mijn Ardo Alyssa Double?Tot wie kan ik me wenden bij problemen met mijn Ardo Alyssa Double?
Als deze stappen je niet verder helpen, wend je dan tot het verkooppunt, de handelaar, een 
 vakpersoon of de klantendienst van Ardo.

Wat wordt er met de Ardo Alyssa Double meegeleverd?Wat wordt er met de Ardo Alyssa Double meegeleverd?
Met elke Ardo Alyssa Double krijg je:
• 1 Ardo Alyssa-borstkolf
• 2 kolfsets met telkens een fl es van 150 ml, een borstschelp van 26 mm met een inzetstuk van 

22 mm, vacuümpot, verbindingsdelen en slang.
• 2 standaards
• 1 USB-oplaadkabel met netadapter

Welke garantie heb ik bij de Ardo Alyssa Double? Welke garantie heb ik bij de Ardo Alyssa Double? 
De landspecifi eke, wettelijk voorgeschreven minimale garantietermijnen vanaf aankoopdatum zijn 
van toepassing. Hou je verkoopbewijs voor de garantie bij. De garantie blijft beperkt tot de eerste 
koopster.


