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Nechirurgický prístup

Na ploché alebo vpadnuté
bradavky

1 Niplette a 2 abs. vlož. do
podprsenky

 

SCF152/01

Jednoduché, efektívne riešenie pre vpadnuté bradavky
Klinicky overené výsledky*

Niplette™ pomáha mamičkám s plochými alebo vpadnutými bradavkami pri dojčení. Tento jedinečný

a revolučný nástroj poskytuje jednoduché, nechirurgické a dlhotrvajúce riešenie. Už za niekoľko týždňov

neprerušovaného používania zostane bradavka vztýčená.

Jednoduché a pohodlné

Pomôcka na ploché alebo vpadnuté bradavky

Jednoduchý postup

Ďalšie informácie

Jednoduché a diskrétne – vhodné pre akýkoľvek typ bradavky

Ideálne používanie pred prvými 6 mesiacmi tehotenstva alebo počas nich

Nechirurgické – jemné sanie

Klinicky overené výsledky



Niplette™ SCF152/01

Hlavné prvky Technické údaje

Na ploché alebo vpadnuté bradavky

Vpadnuté alebo vpáčené bradavky sa

vyskytujú až u 10 % žien, spôsobujú psychické

ťažkosti a matke aj dieťaťu sťažujú dojčenie.

Bábätko má pri saní bradavku vytiahnuť von. Ak

nie, Niplette™ je jednoduché, pohodlné

riešenie, ktoré môže pomôcť. Táto pomôcka

umožňuje ženám s plochými alebo

vpadnutými bradavkami pohodlne dojčiť bez

potreby invazívneho chirurgického zákroku*.

Tvorí ho priesvitná dutina na bradavky s

tesniacim lemom, ktorá je spojená s ventilom a

otvorom na striekačku.

Kedy sa použitie odporúča

V ideálnom prípade by sa mal Niplette

používať pred tehotenstvom a nosiť v 8-

hodinových intervaloch cez deň alebo v noci*.

Ak prsníky nie sú veľmi citlivé, môže sa

používať aj počas prvých šiestich mesiacov

tehotenstva, aby sa dosiahla trvalá korekcia,

alebo po narodení bábätka, niekoľko minút

pred každým dojčením. Niplette vytiahne

bradavku von, aby sa bábätko mohlo ľahko

prisať, a pomôže začať s dojčením počas

niekoľkých prvých dní. Trvalú kozmetickú

korekciu je možné potom realizovať po

skončení dojčenia. V takom prípade je možné

Niplette opäť z času na čas aplikovať.

Jemné odsávanie

Prísavka sa jednou rukou podrží na prsnom

dvorci a pomocou striekačky s objemom 5 ml

sa odsaje vzduch, aby sa bradavka vtiahla do

prísavky. Odsávanie je plne pod kontrolou a

bradavku môžete ťahať takou silou, ktorá vám

bude vyhovovať. Po vytiahnutí bradavky je

možné opatrne oddeliť striekačku od ventilu,

pokračovať s bežnými aktivitami a nosiť

zariadenie Niplette diskrétne v podprsenke.

Takéto používanie sa odporúča čo najviac na

začiatku*.

Overená klinická úspešnosť

Klinické testy,* ktoré sa vykonali na zariadení

Niplette, preukázali úspešné dosiahnutie

trvalej korekcie plochých alebo vpadnutých

bradaviek v prípade stavu, ktorý existoval od

puberty alebo bol dôsledkom chirurgického

zmenšenia prsníkov. V prípade, že tehotné

ženy, ktoré mali obavy z dojčenia, predtým

nepodstúpili operáciu prsníka, všetky z nich

napokon úspešne dojčili. Po jednom až troch

mesiacoch trvalého používania sa zvyčajne

dosahuje trvalá korekcia.

Ďalšie informácie

Niplette nebude fungovať, keď tok mlieka

dosiahne plnú kapacitu. Dovtedy si však

bábätko zvykne na úspešné prisatie na

bradavku.

Čo je súčasťou balenia

Niplette: 1 ks

Jednorazový prsný vankúšik: 2 ks

Dizajn

Diskrétny dizajn

Vývojové stupne

Fáza: Pred tehotenstvom, 0 – 6 mesiacov,

Fáza začiatku dojčenia

Jednoduché použitie

Jednoduché ukrytie pod oblečením: Stlačenie

na uvoľnenie podtlaku

Jednoduché čistenie

Čistenie v horúcej vode s čistiacim

prostriedkom

Funkcie

Riešenie pre ploché bradavky: Pomocou

jemného satia

Materiál

Niplette: Polypropylén

Absorpčné vložky do podprsenky:

Dermatologicky testované

 

* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Niplette: nástroj na

nechirurgickú korekciu vpadnutých bradaviek, British
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