NIPLETTE
- CORECTOR PENTRU SAN NIPLETTE™ - corector pentru san - cel mai simplu si sigur tratament pentru mameloanele aplatizate sau ombilicate
–– una dintre cele mai importante inovatii Philips AVENT, realizata de cel mai bun medic de chirurgie plastica din Marea Britanie.
Contine:
 1 Niplette - corector pentru san
 1 pereche de Tampoane de unica folosinta „Ultra Confort” pentru san
Mameloanele aplatizate sunt rezultatul canalelor galactofore scurte.

 Poate fi inlaturat prin apasarea seringii, pentru a elibera aerul.

Corectorul pentru san – Niplette - este creat pentru a alungi canalele galactofore
printr-o suctie usoara. Este usor de folosit si nu este dureros. Pana acum cea mai
eficienta metoda de corectie a mameloanelor aplatizate era interventia chirurgicala, o
solutie costisitoare, care reducea considerabil sansele de a alapta.

SFATURI UTILE:
 Pentru a obtine rezultatul scontat, Niplette – ar trebui purtat cat mai mult cu
putinta, fie in timpul zile sau pe parcursul noptii, la o intensitate acceptabila si
confortabila pentru dumneavoastra. Pentru fiecare mamelon aplatizat este necesar
un Niplette. Poate fi purtat chiar si pe parcursul noptii, doar daca nu obisnuiti sa
dormiti cu fata in jos si ar fi indicat sa purtati un sutien mai lejer.
 Recomandat a fi folosit doar in primele 6 luni de sarcina, timp de 8 ore zilnic (zi
sau noapte) pentru o perioada de 3 luni si dupa nastere, timp de cateva minute
inainte de fiecare alaptare, in felul acesta sugarul putand fi alaptat mai usor, iar
alaptarea este stabilizata.
 Folosit cu regularitate, sfarcul va incepe sa se modeleze in aproximativ trei
saptamani. Continuati sa folositi Niplette pana cand mameloanele nu se mai retrag
si stau erectate. Folosirea Niplette poate fi mai apoi redusa. Orice tendinta initiala
a sfarcurilor de a se retrage poate fi prevenita prin folosirea intermitenta a
corectorului pentru san.
 Unele persoane pot observa o secretie neglijabila din mamelon, acest fapt fiind pe
deplin normal.
 Daca este necesar Niplette poate fi spalat cu apa calduta si sapun.

Corectorul pentru san – Niplette – corecteaza rapid mameloanle aplatizate si s-a
dovedit a fi o solutie permanenta atat din punct de vedere cosmetic sau estetic, dar si
in ce priveste procesul de alaptare normal.
CAND ESTE RECOMANDAT SA FIE FOLOSIT NIPLETTE?
 Niplette este recomandat pentru corectia mameloanelor aplatizate, care au aparut
ca urmare a unor factori ereditari sau in perioada pubertatii.
 Niplette este recomandat si pentru pacientele care au suferit operatii chirurgicale
nereusite, dorind sa obtin o corectie estetica.
 Niplette NU este recomandat pentru sanii lactanti, dar cu toate acestea nu vor
aparea probleme daca va fi folosit doar pentru cateva minute, pentru a erecta
sfarcurile, inainte de fiecare alaptare.
Nota: A nu se folosi in ultimele doua luni de sarcina.

A NU SE STERILIZA.

A nu se folosi pentru mameloanele aplatizate aparute la o varsta mai inaintata fara
recomandarea medicului. Pentru mai multe informatii cereti sfatul medicului.

Suntem alaturi de dumneavoastra pentru a va ajuta, iar pentru mai multe detalii
privind intreaga gama de accesorii Philips AVENT, plus informatii si sfaturi utile, va
rugam sa sunati la:

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE :

(vezi imaginea alaturata)

1. Apasati seringa cu fermitate in orificiul deschis al valvei.
2. Tineti Corectorul pentru san – Niplette – peste mamelonul aplatizat cu o mana, iar
cu cealalta actionati seringa in jos pentru vacumare. Trageti atat cat vi se pare
confortabil. Nu trageti prea tare - aplicati un strat foarte fin de lotiune pentru copii pe
marginea Niplette pentru a imbunatati etansarea si suctia.
3. Dupa ce sfarcul a fost erectat, tineti corectorul si cu prudenta detasati seringa.
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 Acum puteti sa va continuati activitatea purtand Niplette. Poate fi cu usurinta
purtat pe sub hainele mai lejere.
NIPLETTE
- CORECTOR PENTRU SAN NIPLETTE™ - corector pentru san - cel mai simplu si sigur tratament pentru mameloanele aplatizate sau ombilicate
–– una dintre cele mai importante inovatii Philips AVENT, realizata de cel mai bun medic de chirurgie plastica din Marea Britanie.
Contine:
 1 Niplette - corector pentru san
 1 pereche de Tampoane de unica folosinta „Ultra Confort” pentru san
Mameloanele aplatizate sunt rezultatul canalelor galactofore scurte.
Corectorul pentru san – Niplette - este creat pentru a alungi canalele galactofore printr-o
suctie usoara. Este usor de folosit si nu este dureros. Pana acum cea mai eficienta metoda
de corectie a mameloanelor aplatizate era interventia chirurgicala, o solutie costisitoare,
care reducea considerabil sansele de a alapta.
Corectorul pentru san – Niplette – corecteaza rapid mameloanle aplatizate si s-a dovedit
a fi o solutie permanenta atat din punct de vedere cosmetic sau estetic, dar si in ce
priveste procesul de alaptare normal.
CAND ESTE RECOMANDAT SA FIE FOLOSIT NIPLETTE?
 Niplette este recomandat pentru corectia mameloanelor aplatizate, care au aparut ca
urmare a unor factori ereditari sau in perioada pubertatii.
 Niplette este recomandat si pentru pacientele care au suferit operatii chirurgicale
nereusite, dorind sa obtin o corectie estetica.
 Niplette NU este recomandat pentru sanii lactanti, dar cu toate acestea nu vor aparea
probleme daca va fi folosit doar pentru cateva minute, pentru a erecta sfarcurile, inainte
de fiecare alaptare.
Nota: A nu se folosi in ultimele doua luni de sarcina.
A nu se folosi pentru mameloanele aplatizate aparute la o varsta mai inaintata fara
recomandarea medicului. Pentru mai multe informatii cereti sfatul medicului.
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE :

(vezi imaginea alaturata)

4. Apasati seringa cu fermitate in orificiul deschis al valvei.
5. Tineti Corectorul pentru san – Niplette – peste mamelonul aplatizat cu o mana, iar cu
cealalta actionati seringa in jos pentru vacumare. Trageti atat cat vi se pare confortabil.
Nu trageti prea tare - aplicati un strat foarte fin de lotiune pentru copii pe marginea
Niplette pentru a imbunatati etansarea si suctia.
6. Dupa ce sfarcul a fost erectat, tineti corectorul si cu prudenta detasati seringa.

 Acum puteti sa va continuati activitatea purtand Niplette. Poate fi cu usurinta
purtat pe sub hainele mai lejere.
 Poate fi inlaturat prin apasarea seringii, pentru a elibera aerul.
SFATURI UTILE:
 Pentru a obtine rezultatul scontat, Niplette – ar trebui purtat cat mai mult cu
putinta, fie in timpul zile sau pe parcursul noptii, la o intensitate acceptabila si
confortabila pentru dumneavoastra. Pentru fiecare mamelon aplatizat este necesar
un Niplette. Poate fi purtat chiar si pe parcursul noptii, doar daca nu obisnuiti sa
dormiti cu fata in jos si ar fi indicat sa purtati un sutien mai lejer.
 Recomandat a fi folosit doar in primele 6 luni de sarcina, timp de 8 ore zilnic (zi
sau noapte) pentru o perioada de 3 luni si dupa nastere, timp de cateva minute
inainte de fiecare alaptare, in felul acesta sugarul putand fi alaptat mai usor, iar
alaptarea este stabilizata.
 Folosit cu regularitate, sfarcul va incepe sa se modeleze in aproximativ trei
saptamani. Continuati sa folositi Niplette pana cand mameloanele nu se mai retrag
si stau erectate. Folosirea Niplette poate fi mai apoi redusa. Orice tendinta initiala
a sfarcurilor de a se retrage poate fi prevenita prin folosirea intermitenta a
corectorului pentru san.
 Unele persoane pot observa o secretie neglijabila din mamelon, acest fapt fiind pe
deplin normal.
 Daca este necesar Niplette poate fi spalat cu apa calduta si sapun.
A NU SE STERILIZA.
Suntem alaturi de dumneavoastra pentru a va ajuta, iar pentru mai multe detalii
privind intreaga gama de accesorii Philips AVENT, plus informatii si sfaturi utile, va
rugam sa sunati la:
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