
 

Niplette™
 

Uma abordagem não-cirúrgica

Para mamilos planos ou
invertidos

1 Niplette e 2 discos de
amamentação

 

SCF152/01

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

O Niplette™ ajuda as mães com mamilos planos ou invertidos a amamentar. Este equipamento único e

revolucionário oferece uma solução fácil, não cirúrgica e duradoura. Após algumas semanas de utilização

contínua, o mamilo ficará ereto.

Simples e confortável

Um dispositivo para mamilos planos ou invertidos

Um procedimento simples

Informações adicionais

Simples, discreto e adequado para mamilos de qualquer tamanho

Utilização ideal antes ou durante os primeiros 6 meses da gravidez

Não cirúrgico com ação de sucção delicada

Resultados clinicamente comprovados



Niplette™ SCF152/01

Destaques Especificações

Para mamilos planos ou invertidos

O problema dos mamilos invertidos ou não

protráteis afeta até 10% das mulheres e causa

distúrbios psicológicos, o que dificulta a

amamentação para a mãe e para o bebé. A

ação de sucção do bebé deve puxar o mamilo.

Se não o fizer, o Niplette™ é uma solução

simples e confortável que pode ajudar. O

dispositivo permite que as mulheres com

mamilos planos ou invertidos amamentem de

forma confortável sem a necessidade de

cirurgias invasivas*. É um molde transparente

para o mamilo com uma peça vedante ligada a

uma válvula e uma entrada para seringa.

Utilização recomendada

Idealmente, o Niplette deve ser utilizado antes

da gravidez e durante períodos de 8 horas por

dia ou por noite*. Se os peitos não estiverem

demasiado sensíveis, também pode ser

utilizado nos primeiros seis meses da gravidez

para uma correção permanente ou durante

alguns minutos antes de amamentar, após o

nascimento do bebé. O Niplette puxa o

mamilo para permitir que o bebé o agarre

facilmente e ajuda a estabilizar a

amamentação durante os primeiros dias. A

correção cosmética permanente pode ser

realizada após deixar de amamentar. Nesse

caso, o Niplette pode ser aplicado novamente

de vez em quando.

Ação de sucção delicada

O recipiente segura-se com uma mão sobre a

aréola do mamilo e o ar é retirado com uma

seringa de 5 ml para puxar o mamilo. A

utilizadora controla a sucção e pode puxar o

mamilo de forma tão segura quanto

confortável. Após puxar o mamilo, a utilizadora

pode separar cuidadosamente a seringa da

válvula e continuar com as suas atividades

normais, utilizando o Niplette discretamente

por baixo do sutiã. Recomenda-se vivamente a

utilização na fase inicial*.

Sucesso clínico comprovado

Foram realizados ensaios clínicos* para

comprovar o sucesso do Niplette na correção

permanente de mamilos planos ou invertidos,

quer a condição existisse desde a puberdade

ou tivesse resultado de uma cirurgia de

redução mamária. Nos casos em que não

tinham sido realizadas cirurgias mamárias, as

mulheres grávidas que estavam preocupadas

com a amamentação conseguiram amamentar

com sucesso. A correção permanente é

normalmente conseguida após a utilização

contínua durante um a três meses.

Informações adicionais

O Niplette não funciona quando o fluxo de

leite volta ao estado normal. No entanto,

quando isso acontece, o bebé já deve estar

habituado a agarrar o mamilo naturalmente.

País de origem

Reino Unido

Inclui

Niplette: 1 unid.

Discos descartáveis: 2 unid.

Design

Design discreto

Fases de desenvolvimento

Fases: Antes da gravidez, 0 - 6 meses, Fase

inicial da amamentação

Fácil de utilizar

Fácil de ocultar sob a roupa: Empurrar a

seringa para libertar o vácuo

Fácil de limpar

Limpar em água quente com sabão

Funções

Solução para mamilos planos: Utilização de

uma sucção suave

Material

Niplette: Polipropileno

Discos de amamentação: Testado

dermatologicamente

 

* 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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