
 

Niplette™
 

Neinvazivni pristop

Za ploske ali vdrte bradavice

1 Niplette in 2 blazinici za
dojenje

 

SCF152/01

Preprosta in učinkovita rešitev za vdrte bradavice
Klinično dokazani rezultati*

Niplette™ pomaga mamicam s ploskimi ali vdrtimi bradavičkami pri dojenju. Edinstven in revolucionaren

pripomoček predstavlja enostavno, neinvazivno in dolgotrajno rešitev. Po nekaj tednih ostane bradavička trajno

izbočena.

Preprosto in udobno

Pripomoček za ploske ali vdrte bradavice

Enostaven postopek

Dodatne informacije

Enostavno in diskretno – primerno za vse velikosti bradavic

Idealno v prvih 6 mesecih nosečnosti

Neinvazivno – nežno sesanje

Klinično dokazani rezultati



Niplette™ SCF152/01

Značilnosti Specifikacije

Za ploske ali vdrte bradavice

Težave z vdrtimi ali neizstopajočimi

bradavicami prizadenejo do 10 % žensk, zaradi

česar te trpijo za psihološko stisko, hkrati pa to

izjemno oteži hranjenje za mamice in otroke.

Otrokovo sesanje lahko izvleče bradavice, če

pa jih ne, predstavlja Niplette™ enostavno in

udobno rešitev. S tem pripomočkom lahko

ženske s ploskimi ali vdrtimi bradavicami

udobno dojijo brez potrebe po invazivnih

posegih*. Sestavlja ga prozoren nastavek za

bradavice, nameščen na ventil in nastavek za

brizgalko.

Kdaj je uporaba priporočena

Niplette je treba v idealnem primeru

uporabljati pred nosečnostjo in pripomoček

nositi v 8-urnih ciklih podnevi ali ponoči*. Če

so prsi prekomerno občutljive je treba za trajno

korekcijo izdelek uporabljati tudi prvih šest

mesecev nosečnosti, po otrokovem rojstvu pa

nekaj minut pred dojenjem. Niplette izsesa

bradavico in tako otroku omogoči enostavnejši

oprijem in v prvih nekaj dneh pomaga

vzpostaviti normalno dojenje. Na trajno

kozmetično korekcijo je nato mogoče vplivati

po zaključku dojenja. Niplette je mogoče v tem

primeru občasno uporabljati.

Nežno sesanje

Nastavek z eno roko držite nad areolo. Ko s 5

ml brizgalko izsesavate zrak, bo areola

vsesana v nastavek. Uporabnica nadzoruje

potek sesanja in lahko tako vsesava bradavico

tako močno, kot je primerno zanjo. Ko je

bradavica izsesana, lahko uporabnica brizgalko

previdno loči ventila in nato nadaljuje z

običajnimi aktivnostmi ter nadaljuje z

diskretnim nošenjem Niplette pod modrčkom.

Spodbujamo čim pogostejšo začetno uporabo*.

Dokazan klinični uspeh

Pri kliničnih preizkusih*, opravljenih na

pripomočkih Niplette, je bila ugotovljena

uspešna trajna korekcija ploskih ali vdrtih

bradavic, ne glede na to ali je stanje prisotno

že od pubertete, ali pa je težava nastala med

kirurškim posegom zmanjšanja prsi. V primerih

ko ženske niso opravile kirurškega posega, so

vse nosečnice, zaskrbljene na dojenjem,

uspešno dojile. Trajno korekcijo je mogoče

običajno doseči z eno- do trimesečno

neprekinjeno uporabo.

Dodatne informacije

Niplette ne bo deloval, ko mleko izteka v polni

meri. Do takrat se otrok že nauči uspešno

zaobjeti bradavico.

Kaj vsebuje

Niplette: 1 kosa

Prsne blazinice za enkratno uporabo: 2 kosa

Zasnova

Diskretna oblika

Stopnje razvoja

Faza: Pred nosečnostjo, 0–6 mesecev,

Začetna faza dojenja

Enostavna uporaba

Preprosto se skrijejo pod oblačili: Potisna

brizgalka za sprostitev vakuuma

Enostavno čiščenje

Očistite v vroči milnici

Funkcije

Rešitev za ploske bradavice: Uporablja nežno

sesanje

Material

Niplette: Polipropilen

Prsne blazinice: Dermatološko preizkušeno

 

* McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), Niplette: naprava za

nekirurško korekcijo vdrtih bradavic, Britanska revija za

plastično kirurgijo (1994); številka 47, strani 46–49
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