
 

Protetor de mamilos

 
Projetado para contato com a
pele

Protege mamilos doloridos

Pequeno (15mm)

2 unidades

 

SCF153/01

Ajuda a amamentar com conforto por mais tempo*
Permite a pega fácil do bebê e protege sua pele*

Os protetores de mamilos são desenvolvidos para ajudar na amamentação quando você ou o bebê tiverem

alguma dificuldade. A proteção ultrafina do bico em forma de borboleta permite o contato do bebê com o seio

e ajuda na proximidade enquanto você amamenta.

Recursos do produto

Projetado para permitir o contato da pele com o bebê

Projetado para o ajuste perfeito

Fácil de fazer a pega correta para o bebê*

Projetado para ajudar em dificuldades de pega do seio

Quando usar uma proteção para mamilos

Feito para mamilos sensíveis, machucados ou doloridos

Os bebês podem mamar no seu próprio ritmo

Combinação de amamentação e mamadeira

Estojo para manter a higiene

Fácil de limpar no estojo higiênico de transporte
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Destaques

Exclusivo formato borboleta

Nossos protetores de mamilo ultrafinos em

forma de borboleta foram projetados para

contato pele a pele para o bebê. Graças ao

formato, não só o nariz fica em contato com o

seio, mas também o queixo, assim permitindo

que o bebê sinta o cheiro e toque a pele da

mãe. Basta posicionar o protetor sobre o centro

do mamilo para assegurar que o bebê possa

pegar corretamente toda a aréola. Desfrute do

vínculo com seu pequeno ao mesmo tempo

em que protege os mamilos.

Projetado para suportar a pega do seio*

Projetamos nossos protetores de mamilo para

ajudar os bebês com os dificuldades de pega

precoce do seio e ajudá-la a amamentar por

mais tempo*. Feito para mães com mamilos

achatados e invertidos e bebês com técnica de

sucção fraca ou anomalias orais, o protetor de

mamilo pode proporcionar um molde de

mamilo para a pega, mantendo e assegurando

uma posição alongada durante as pausas de

amamentação do bebê.

Protege os mamilos durante o aleitamento

Os protetores de mamilo são projetados para

proporcionar conforto e amamentações mais

gentis para mamilos machucados, rachados ou

doloridos. Eles podem ajudar a reduzir a

fricção e o estiramento dos mamilos durante a

amamentação, para que você possa

amamentar o bebê confortavelmente.

Amamentação no ritmo do bebê

Se o fluxo de leite da mãe precisa ser

controlado ou se o bebê não tem força, os

protetores de mamilo também são de grande

ajuda. Os três orifícios na ponta do protetor

podem ajudar no fluxo do leite materno para o

bebê, caso haja excesso de leite. Dessa forma,

o bebê poderá mamar no seu próprio ritmo

caso de a mãe esteja liberando leite em

excesso.

Combinação de amamentação no peito e na

mamadeira

O material de silicone ultrafino e macio do

protetor de mamilos Philips Avent está mais

próximo de nossas soluções de alimentação

para bebês, ajudando na transição perfeita

combinando a amamentação no peito e na

mamadeira.

Dois tamanhos, para atender às suas

necessidades

Os protetores de mamilo estão disponíveis em

dois tamanhos para um melhor ajuste ao seio.

Protetores pequenos se ajustam a mamilos de

12 mm de diâmetro e o médio, de até 21 mm.

Para encontrar o tamanho certo, sente-se

confortavelmente e coloque um dos anéis

perfurados sobre o mamilo. Gire no sentido

horário e guie o mamilo pelo túnel. Em

seguida, estique a base do protetor em volta

da aréola. Se houver 2 mm de espaço entre o

mamilo e o silicone, o encaixe é o ideal. Dica:

o tamanho é baseado no mamilo, não na

aréola. Não tem certeza? Peça ajuda ao seu

profissional de saúde.

Fácil de limpar a qualquer hora

É necessário limpar os protetores de mamilos

antes de cada uso, o que leva menos de 10

minutos. Coloque-os em água fervida por

cinco minutos ou use o estojo higiênico.

Coloque ambos os protetores de mamilos bem

enxaguados no estojo e acrescente 25 ml de

água. Em seguida, coloque os protetores em

um micro-ondas de 750 a 1.000 W por três

minutos. Deixe-os esfriar por cinco minutos.

Drene a água, e eles estarão prontos para uso.

O prático estojo higiênico de transporte pode

ser usado em qualquer lugar para guardar ou

manter os protetores limpos.



Protetor de mamilos SCF153/01

Especificações

O que está incluído

Protetor de mamilos 15mm: 2 pcs

Estojo higiênico de transporte: 1 pcs

Design

Design em formato de borboleta

Material

Protetor de mamilos: Silicone livre de

bisfenol-A*

 

* no caso de mamilos achatados ou invertidos,

machucados, sensíveis, rachados ou doloridos e alguns

bebês com dificuldades de pega do seio

* 0% de BPA, de acordo com o regulamento 10/2011 da

UE

* Esta seção contém opiniões do consumidor sobre o

produto. A Philips se dissocia do conteúdo inserido

pelos consumidores nesta seção e, consequentemente,

qualquer informação técnica e/ou conselho sobre o

uso do produto nela incluído não se destina a ser uma

informação oficial da Philips.
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