
 

Niplette™
 

Uma abordagem não cirúrgica

Para mamilos achatados ou
invertidos

1 Niplette e 2 absorventes para
seios

 

SCF152/01

Uma solução simples e eficaz para mamilos invertidos
Resultados clinicamente comprovados*

O Niplette™ ajuda as mães com mamilos achatados ou invertidos a amamentar. Este instrumento exclusivo e

revolucionário oferece uma solução fácil, duradoura e sem cirurgias. Em questão de semanas de uso contínuo,

o mamilo ficará ereto.

Fácil e confortável

Um dispositivo para mamilos achatados ou invertidos

Um procedimento simples

Informações adicionais

Simples e discreto: adequado para qualquer tamanho de mamilo

Uso ideal antes ou durante os primeiros 6 meses de gravidez

Não cirúrgico e com sucção suave

Resultados clinicamente comprovados
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Destaques Especificações

Para mamilos achatados ou invertidos

Mamilos invertidos ou contraídos afetam até

10% das mulheres, causando sofrimento

psicológico e dificultando a amamentação

para a mãe e o bebê. A ação de sucção do

bebê deve liberar o mamilo. Caso contrário, o

Niplette™ é uma solução simples e confortável

que pode ajudar. O dispositivo possibilita às

mulheres com mamilos achatados ou

invertidos amamentar confortavelmente sem a

necessidade de uma cirurgia invasiva*.

Consiste num molde de mamilo transparente

com uma flange vedante, fixado a uma válvula

e a uma porta para seringa.

Quando o uso é recomendado

Preferencialmente, o Niplette deve ser usado

antes da gravidez e por períodos de 8 horas

durante o dia ou a noite*. Se os seios não

forem muito sensíveis, também pode ser usado

nos primeiros seis meses de gravidez, para

obter uma correção permanente, ou após o

nascimento do bebê, alguns minutos antes de

cada amamentação. O Niplette puxará o

mamilo para fora para permitir que o bebê faça

a pega com facilidade e ajudar a estabelecer a

amamentação durante os primeiros dias. A

correção cosmética permanente poderá, então,

ser efetuada após o término da amamentação.

Se for o caso, o Niplette poderá ser aplicado

novamente, de tempos em tempos.

Ação gentil de sugar

O copo é mantido sobre a aréola do mamilo

com uma das mãos e o ar é retirado usando

uma seringa de 5 ml para que o mamilo possa

ser sugado. A usuária fica no controle da

sucção e pode puxar o mamilo com toda a

firmeza, mas de forma confortável. Após retirar

o mamilo, separando com cuidado a seringa

da válvula, a usuária pode continuar com suas

atividades normais e manter o Niplette dentro

do sutiã, com toda a discrição. O uso inicial é

estimulado sempre que possível*.

Sucesso clinicamente comprovado

Os ensaios clínicos* realizados no Niplette

provaram ser bem-sucedidos na obtenção de

uma correção permanente de mamilos

achatados ou invertidos, fosse em uma

condição existente desde a puberdade ou

como resultado de uma cirurgia de redução de

seios. Desde que não tivessem sido

submetidas a uma cirurgia mamária, mulheres

grávidas preocupadas com a amamentação

passaram a amamentar com sucesso. Uma

correção permanente normalmente é obtida

entre um e três meses de uso contínuo.

Informações adicionais

O Niplette não funcionará quando o fluxo de

leite vier integralmente. No entanto,nesse

momento, o bebê já estará acostumado à pega

do mamilo.

O que está incluído

Niplette: 1 pcs

Absorventes descartáveis para seio: 2 pcs

Design

Design discreto

Fases do desenvolvimento

Fase: Antes da gravidez, 0 a 6 meses, Fase

inicial da amamentação

Fácil de usar

Fácil de esconder sob a roupa: Pressione a

seringa para liberar vapor

Fácil de limpar

Lavagem em água quente com detergente

Funções

Solução para mamilos invertidos: Utiliza

sucção confortável

Material

Niplette: Polipropileno

Absorventes para seio: Dermatologicamente

testado

 

* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an

instrument for the non-surgical correction of inverted

nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47,
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