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Egyszerű, hatékony megoldás befelé forduló mellbimbókhoz

Klinikailag bizonyított eredmények*

A Niplette™ segítséget nyújt a szoptatáshoz a lapos vagy befelé forduló mellbimbóval rendelkező anyukák

számára. Ez az egyedülálló és forradalmi eszköz egyszerű, nem sebészeti és tartós megoldást nyújt. Néhány hét

folyamatos viselés után a mellbimbó véglegesen kiemelkedik.

Könnyű és kényelmes

A lapos vagy befelé forduló mellbimbókhoz való eszköz

Egyszerű eljárás

További információ

Egyszerű és diszkrét – bármilyen méretű mellbimbóhoz megfelelő

Ideálisan a terhesség előtt vagy annak első 6 hónapjában használandó

Nem sebészeti megoldás – gyengéd szívómozdulatok

Klinikailag bizonyított eredmények



Avent Niplette csomag SCF152/01

Fénypontok Műszaki adatok

Lapos/befelé forduló mellbimbók esetén

A befelé forduló vagy nem kiálló mellbimbók a

nők akár 10%-ánál is előfordulhatnak,

pszichológiai szorongást okozva, és

megnehezítve a szoptatást az anya és a

csecsemő számára egyaránt. A csecsemő szívó

mozgásának ki kell emelnie a mellbimbót. Ha

ez nem történik meg, a Niplette™ egyszerű és

kényelmes megoldás, amely segíthet. Az

eszköz lehetővé teszi a lapos vagy befelé

forduló mellbimbókkal rendelkező nők számára

a kényelmes szoptatást – invazív sebészeti

beavatkozás nélkül*. Egy zárópajzzsal ellátott

átlátszó bimbóformából áll, amely egy

szelephez és egy fecskendőcsatlakozóhoz van

rögzítve.

Mikor javasolt a használata?

Ideális esetben a Niplette eszközt a terhesség

előtt kell használni, azt nappal vagy éjszaka 8

órás időszakokban viselve*. Ha a mellbimbók

nem túl érzékenyek, akkor a terhesség első hat

hónapja alatt is viselhető az állandó korrekció

elérése érdekében, vagy a baba születését

követően pár percig minden szoptatás előtt. A

Niplette kihúzza a mellbimbót, lehetővé téve a

baba számára a megfelelő szájtartás egyszerű

felvételét, és segítve a szoptatás beindulását

az első néhány napban. Az állandó kozmetikai

korrekció a szoptatás befejezése után

végezhető el; ilyen esetben a Niplette

időnként újra alkalmazható.

Gyengéd szívómozdulatok

A kelyhet egy kézzel a mellbimbóudvar fölé

kell tartani, majd a levegőt ki kell szívni egy 5

ml-es fecskendő segítségével, hogy a

mellbimbó beszívódjon a kehelybe. A

felhasználó saját maga szabályozza a

szívóerőt, és a kívánt mértékben húzhatja a

mellbimbót, amennyire az még kényelmes. A

mellbimbó kihúzását követően a felhasználó

óvatosan leválasztja a fecskendőt a szelepről,

és diszkrét módon tovább viselheti a Niplette

eszközt a melltartójában a mindennapi

tevékenységei során. Lehetőség szerint

kezdetben viselje minél többet.*

Klinikailag bizonyított siker

A Niplette eszközzel végzett klinikai tesztek*

bizonyították a lapos vagy befelé forduló

mellbimbók sikeres és tartós korrekcióját,

függetlenül attól, hogy az állapot már pubertás

óta fennállt, vagy mellkisebbítő műtét

eredménye volt. A mellműtéten át nem esett, a

szoptatás miatt aggódó terhes nők mindegyike

sikeresen tudott szoptatni. A tartós korrekció

általában egy-három hónap folyamatos

használat után érhető el.

További információ

A Niplette nem működik, amikor a tejellátás

már teljesen beindul. Azonban akkorra a baba

már sikeresen megtanulta a mellbimbó helyes

szájba vételét.

A következőt tartalmazza:

Niplette: 1 db

Eldobható melltartóbetét: 2 db

Kialakítás

Diszkrét kialakítás

Fejlődési szakaszok

Fázis: Terhesség előtt, 0–6 hó, Szoptatás

kezdeti szakasza

Egyszerű használat

Könnyen elrejthető a ruházat alatt: A pumpa

megnyomásával kiengedhető a vákuum

Könnyű tisztítás

Meleg, szappanos vízben tisztítsa

Funkciók

Megoldás a lapos mellbimbókhoz: Enyhe

szívóhatás

Anyag

Niplette: polipropilén

Melltartóbetét: Bőrgyógyászatilag tesztelt

 

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

instrument for the non-surgical correction of inverted

nipples (Niplette: eszköz a befelé forduló mellbimbók

nem műtéti korrekciójára), British Journal of Plastic

Surgery (1994) Vol 47, 46–49. oldal
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