
 

Niplette™
 

Een oplossing zonder chirurgie

Voor platte of ingetrokken
tepels

1 Niplette en 2 borstkompressen

 

SCF152/01

Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels

Klinisch bewezen resultaten*

De Niplette™ helpt moeders met platte of ingetrokken tepels om borstvoeding te geven. Dit unieke en

revolutionaire instrument biedt een eenvoudige, niet-chirurgische en duurzame oplossing. Als je de Niplette een

aantal weken achter elkaar gebruikt, blijft de tepel rechtop staan.

Eenvoudig en comfortabel

Een hulpmiddel voor platte of ingetrokken tepels

Een eenvoudige procedure

Aanvullende informatie

Eenvoudig en discreet — geschikt voor tepels van elk formaat

Het best te gebruiken vóór of in de eerste 6 maanden van de zwangerschap

Niet-chirurgisch — zachte zuigkracht

Klinisch bewezen resultaten



Niplette™ SCF152/01

Kenmerken Specificaties

Voor platte of ingetrokken tepels

Ongeveer 10% van de vrouwen heeft last van

ingetrokken tepels, ofwel tepelretractie. Dit kan

zorgen voor psychische problemen en het

geven van borstvoeding moeilijker maken voor

zowel moeder als baby. De zuigactie van de

baby zou de tepel omhoog moeten trekken. Als

dit niet lukt, is de Niplette™ een eenvoudige,

prettige oplossing voor dit probleem. Het

hulpmiddel geeft vrouwen met platte of

ingetrokken tepels de mogelijkheid om op een

aangename manier borstvoeding te geven

zonder chirurgische ingreep*. De Niplette™

bestaat uit een transparante tepelvorm met een

afsluitrand die is bevestigd aan een ventiel en

een spuitopening.

Wanneer wordt het gebruik aanbevolen

Idealiter wordt de Niplette vóór de

zwangerschap gebruikt en 8 uur per dag of 's

nachts gedragen*. Als de borsten niet te

gevoelig zijn, kan de Niplette ook worden

gebruikt in de eerste zes maanden van de

zwangerschap om een permanente correctie tot

stand te brengen of na de geboorte van de

baby, een paar minuten voor elke voeding. De

Niplette zuigt de tepel omhoog, zodat de baby

gemakkelijk kan aanleggen, en ondersteunt bij

het geven van borstvoeding in de eerste paar

dagen. Een permanente cosmetische correctie

is mogelijk zodra er geen borstvoeding meer

wordt gegeven. Hierna kan de Niplette weer

worden aangebracht wanneer dat nodig is.

Zachte zuigkracht

De vorm wordt met één hand op de tepelhof

gelegd en met de andere hand wordt lucht

onttrokken door middel van een spuit met een

inhoud van 5 ml, zodat de tepel erin kan

worden gezogen. De gebruiker heeft controle

over de zuigkracht en kan de tepel zo stevig

aanzuigen als comfortabel is. Wanneer de

tepel omhoog is getrokken en de spuit

voorzichtig is gescheiden van het ventiel, kan

de gebruiker doorgaan met gewoonlijke

activiteiten en de Niplette onopvallend in de

bh dragen. Gebruik voor de bevalling wordt

zoveel mogelijk aangemoedigd*.

Succes klinisch bewezen

Klinische testen* hebben aangetoond dat de

Niplette in staat is om een permanente

correctie tot stand te brengen van platte of

ingetrokken tepels, of hier nu al sprake van

was sinds de puberteit of dit een resultaat is

van een chirurgische borstverkleining. De

zwangere vrouwen die geen borstcorrectie

hebben gehad en zich zorgen maakten over

het geven van borstvoeding, waren allemaal

goed in staat om borstvoeding te geven. Een

permanente correctie komt gewoonlijk tot stand

tussen een en drie maanden bij constant

gebruik.

Aanvullende informatie

Niplette werkt niet als de melktoevoer volledig

op gang komt. Tegen die tijd is de baby er

echter aan gewend om aan te leggen.

Inclusief

Niplette: 1 stk

Borstkompressen: 2 stk

Ontwerp

Discreet ontwerp

Ontwikkelingsfases

Stapje: Voor de zwangerschap, 0 - 6

maanden, Borstvoeding in de eerste fase

Gebruiksgemak

Gemakkelijk te verbergen onder kleding: Druk

op de spuit om het vacuüm te verbreken

Gemakkelijk schoon te maken

Schoonmaken in warm zeepwater

Functies

Oplossing voor platte tepels: Lichte

zuigfunctie

Materiaal

Niplette: Polypropyleen

Borstkompressen: Dermatologisch getest
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