Het grote verloskundigenonderzoek

HET GROTE

1.000 testpersonen kunnen zich niet
vergissen
De Calypso Double Plus is de elektrische dubbele
borstkolf van Ardo. In vergelijking met de andere,
gangbare dubbele borstkolven op de markt is ze de
stilste, zoals een onafhankelijke geluidstest onthulde1 –
en dat met een optimale zuigkracht. Ook de VacuumSeal-Technologie, die een 100% hygiënebarrière vormt
in de borstkolf, om te verhinderen dat slang of pomp
met moedermelk in contact komen, maakt deze pomp
heel bijzonder in vergelijking met de andere merken.
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We wilden echter ook van deskundigen, die dagelijks
met onderwerpen en producten rond het thema
borstvoeding en melk afkolven geconfronteerd worden,
weten of zij van deze - niet alleen volgens onze mening zeer aan te bevelen pomp overtuigd zijn.

Al in 2016 hebben 20 verloskundigen deze elektrische
pomp in opdracht van Hebammen-Testen.de getest. Hier
lieten alle verloskundigen (100 %) zich van de efficiëntie
en de zeer hoge Ardo-kwaliteit overtuigen2. Op dit
moment wilden we meer weten en besloten we om de
test uit te breiden.
Zo zijn we eind 2016 gestart met een heel bijzondere
actie: We boden 1.000 verloskundigen aan om onze
Calypso Double Plus grondig te testen3.
Daarna vroegen we de experts door middel van een
uitgebreide vragenlijst naar hun mening. Na 8 weken
(peildatum 28 april) hadden we van 815 testpersonen
een
T uitvoerige feedback ontvangen.
Het resultaat bevestigt de eerste test volledig: 97
procent van de verloskundigen beveelt de Calypso
Double Plus aan. Hetzelfde aantal vindt dat een product
van deze klasse optimaal voldoet aan haar hygiëne-eis.

1.000 VERLOSKUNDIGEN
1.000 CALYPSO DOUBLE PLUS

97%
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De Vacuum-Seal-Technologie
overtuigt ook bijna alle
testpersonen en de naam Ardo
staat voor bewezen kwaliteit,
die op de markt steeds meer
gewaardeerd
wordt. Op de ommezijde
vind u de gedetailleerde
testresultaten.

Dit zeggen de testpersonen:
„Prijs-kwaliteit klopt. De beste kleine elektrische
dubbele borstkolf op de markt.”
„Ik ben enthousiast. Goed vast te houden, stil,
snel. De vrouwen kunnen goed overweg met
deze pomp. Zeer aan te bevelen.”
„De Calypso Double Plus heeft een heel mooi design.
Het snelle, aangename afkolven heeft mij overtuigd.
Ik beveel deze pomp graag aan.”
„Comfortabele handling. Voor mij als jarenlange
Medela-voorstander zeker een goed alternatief.
Hartelijk dank voor de ter beschikkingstelling.”
„Een allround succes, deze elektrische
borstkolf!”
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Informatie over de gevalideerde testomstandigheden en de gedetailleerde testresultaten zijn beschikbaar op www.ardomedical.de/silence-test
Alles over deze test en de bijbehorende werkwijze kan worden verkregen bij www.hebammen-testen.de
Meer informatie/gegevens van de test zijn op aanvraag beschikbaar bij Ardo medical GmbH, Argelsrieder Feld 10, 82234 Oberpfaffenhofen
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DE TESTRESULTATEN IN DETAIL

Hoe beoordeelt u het volume van Ardo Calypso Double Plus?

Kende u Ardo reeds voor deze test?

De Calypso is stiller dan alle op de markt beschikbare borstkolven* - dat
bevestigt het verslag van een ISO-gecertificeerd, onafhankelijk
ingenieursbureau, dat zich baseert op een gevalideerde, in 2014
uitgevoerde geluidsniveautest van verschillende elektrische borstkolven.
Dat kunnen onze testpersonen bevestigen.

We wilden weten, hoe goed de
verloskundigen in Duitsland het merk Ardo en
onze elektrische borstkolf reeds kenden.

(4,5)

* Informatie over de gevalideerde testomstandigheden en de gedetailleerde testresultaten
zijn beschikbaar op www.ardomedical.com/silence-test

Hoe beoordeelt u de efficiëntie van Ardo Calypso Double Plus?
Gebruikt u andere producten van
merken Ardo, Multi-Mam of Multi-Gyn?

(4,2)

Moeders en verloskundigen zijn overtuigd van de efficiëntie van onze
pomp.

7%

Vooral wanneer de succesvolle Ardo-merken Multi-Gyn en MultiMam meegenomen werden, is Ardo bij de testpersonen heel
duidelijk een gevestigd merk en staat het bekend als betrouwbare
partner.
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In tegenstelling tot de meeste andere afkolfsets op de markt bevindt de
hygiënebarrière zich bij Ardo-borstkolven altijd in de afkolfset. Hiermee is
100 % gegarandeerd, dat de kolf zelf niet met moedermelk in
contact komt (uitgaande van een correcte toepassing). Ook hier scoort de
Calypso Double Plus over de hele lijn.

93%

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van
de Ardo Calypso Double Plus?
Vooral m.b.t. verwerking, stabiliteit, functionaliteit,
gewicht, grootte, wilden we weten, hoeveel sterren of
punten u onze dubbele borstkolf zou geven, op een schaal
van 1 tot 5.

Wat vindt u van de Vacuum Seal-technologie?

(4,4)

Vervult de Ardo Calypso Double Plus daarmee
uw hygiëne-eisen?
Wij wilden weten, of de Calypso aan de zeer hoge hygiëneeisen van verloskundigen en moeders in Duitsland
tegemoet komt. Ook hier zijn meer dan 97% van onze
testpersonen overtuigd van deze kolf.

Hoe belangrijk zijn voor u de verschillende groottes van de
borstschelpen bij de Calypso Double Plus?
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(4,6)

Eén van de vele sterke punten van Ardo: individualiteit. Wij bieden
voor elke vrouw de passende borstschelpgrootte.

(4,8)

Weergave in %, afgerond.

Hoe beoordeelt u de prijs-kwaliteitsverhouding van de
Ardo Calypso Double Plus?
(4,1)

Hoe belangrijk is voor u het individuele instellen (onafhankelijk
van elkaar) van zuigsterkte en frequentie?
Ook hier wordt aangetoond: verloskundigen en moeders wensen
individualiteit. Ardo biedt dit aan.

(4,7)

De algemene indruk van de pomp overtuigt bijna alle
testpersonen.

Zou u het product aanbevelen?

Hoe beoordeelt u het verloop van het afkolfen met de Ardo
Calypso Double Plus?
De Calypso Double Plus maakt ook hier indruk: De meerderheid van
de verloskundigen is tevreden met het verloop van het afkolfen.

Wat is uw persoonlijke algemene indruk van de
Calypso Double Plus op een schaal van 1 tot
5?

(4,3)

We hebben 1.000 verloskundigen om hun mening gevraagd.
97% van de testpersonen beveelt de Calypso Double Plus aan.
Verder bevestigen deskundigen: De Calypso Double Plus
behoort tot de TOP-producten in haar marktsegment.

(4,3)
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