
 

Niplette™
 

Bezoperacyjne rozwiązanie

Sposób na płaskie lub wklęsłe
brodawki

2 nakładki Niplette i 2 wkładki
laktac.

 

SCF152/02

Prosty i skuteczny sposób na wklęsłe brodawki

sutkowe

Rezultaty potwierdzone klinicznie*

Niplette™ pomaga mamom karmiącym piersią z płaskimi lub wklęsłymi

brodawkami sutkowymi. To wyjątkowy i rewolucyjny przyrząd do bezoperacyjnej

korekcji. Jest łatwy w użyciu i zapewnia trwałe rezultaty. Efekt korekcji można

uzyskać już po kilku tygodniach stosowania.

Łatwe korzystanie i wygoda

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe

Prosta obsługa

Dodatkowe informacje

Prostota i dyskrecja – do każdego rozmiaru brodawki

Najlepiej stosować przed zajściem w ciążę lub w ciągu pierwszych sześciu miesięcy

ciąży.

Bezoperacyjna korekcja – delikatne ssanie

Rezultaty potwierdzone badaniami klinicznymi



Niplette™ SCF152/02

Zalety Dane techniczne

Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki

Problem wklęsłych lub płaskich brodawek

sutkowych, który często wywołuje stres i

utrudnia karmienie piersią, dotyczy ok. 10%

kobiet. Po przystawieniu dziecka do piersi jego

ssanie powinno wyciągnąć sutek. W przypadku

problemów można skorzystać z prostego,

komfortowego rozwiązania — nakładki

Niplette™. Urządzenie to umożliwia kobietom z

płaskimi lub wklęsłymi brodawkami wygodne

karmienie piersią bez konieczności

przeprowadzania inwazyjnych zabiegów

chirurgicznych*. Nakładka składa się z

przezroczystego pojemnika w kształcie

naparstka z uszczelką przymocowanego do

zaworu i tłoka strzykawki.

Kiedy stosować Niplette

Niplette należy stosować przed zajściem w

ciążę i nosić przez osiem godzin na dobę — w

dzień lub w nocy*. Jeśli piersi nie są zbyt

wrażliwe, można również korzystać z

urządzenia przez pierwsze sześć miesięcy

ciąży, co pozwoli uzyskać trwałą korekcję. Po

narodzinach dziecka można używać Niplette

przez kilka minut przed każdym karmieniem.

Nakładka wyciągnie brodawkę sutkową,

umożliwiając dziecku łatwe przysysanie się do

piersi i ułatwiając karmienie piersią w ciągu

pierwszych kilku dni po porodzie. Po

zakończeniu karmienia piersią efekt korekcji

może się cofnąć. W takim przypadku można

wrócić do doraźnego stosowania Niplette.

Wykorzystuje delikatne ssanie

Załóż pojemnik na otoczkę brodawki sutkowej i

przytrzymaj go jedną ręką. Drugą ręką naciśnij

na tłok 5-mililitrowej strzykawki, aby

zlikwidować próżnię i wyciągnąć brodawkę.

Możesz kontrolować siłę zasysania. Po

wyciągnięciu sutka odłącz strzykawkę od

zaworu, a Niplette dyskretnie schowaj pod

biustonoszem. Zalecamy stosowanie nakładki

jeszcze przed zajściem w ciążę*.

Klinicznie potwierdzony sukces

Badania kliniczne* dotyczące stosowania

Niplette potwierdziły uzyskanie trwałej korekcji

płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych

niezależnie od tego, czy wykształciły się one

w okresie dojrzewania, czy w wyniku operacji

zmniejszenia piersi. Wszystkie biorące udział

w badaniu kobiety, które nie przeszły takiej

operacji, z powodzeniem mogły karmić swoje

dzieci piersią. Stałą korekcję można zwykle

uzyskać po ciągłym stosowaniu nakładki przez

okres od jednego do trzech miesięcy.

Dodatkowe informacje

Niplette nie będzie działać przy pełnym

wypływie mleka. Jednak do tego czasu dziecko

powinno nauczyć się skutecznie chwytać

brodawkę sutkową.

Zawartość zestawu

Niplette: 2 szt.

Jednorazowe wkładki laktacyjne: 2 szt.

Wykończenie

Dyskretny kształt

Etapy rozwoju

Etap: Przed ciążą, 0–6 miesięcy, Początkowy

etap karmienia piersią

Łatwość użytkowania

Możliwość łatwego schowania pod ubraniem:

Wystarczy nacisnąć na tłok strzykawki, aby

zlikwidować próżnię

Łatwe czyszczenie

Czyścić w gorącej wodzie z płynem do mycia

naczyń

Funkcje

Sposób na płaskie brodawki: Wykorzystuje

delikatne ssanie

Materiał

Niplette: Polipropylen

Wkładki laktacyjne: Produkt przetestowany

dermatologicznie

 

* D. McGeorge, FRCS (Plast), „The Niplette: an instrument

for the non-surgical correction of inverted nipples”,

British Journal of Plastic Surgery (1994 r.) nr 47, str. 46–

49

* Ten punkt zawiera opinie konsumentów na temat

produktu. Firma Philips nie bierze odpowiedzialności za

treści wprowadzone przez konsumentów w tej sekcji, w

związku z czym wszelkie informacje i/lub porady

techniczne dotyczące użytkowania produktu nie

stanowią oficjalnych danych firmy Philips.
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