Ščitnik za bradavico
Oblikovan za stik s kožo
Ščiti razdražene bradavice
Srednji (21 mm)
2 kosa

SCF153/13

Pomaga pri daljšem in udobnejšem dojenju*
Enostaven oprijem za otroka in nežnost do vaše kože*
Ščitniki za bradavice so zasnovane tako, da vam omogočajo dojenje v primeru težav z bradavicami ali pri
težavah z oprijemom. Izjemno tanek ščitnik za bradavice v obliki metuljčka vašemu otroku omogoča stik s prsmi
in s tem nadaljnje vzpostavljanje povezanosti med dojenjem.
Značilnosti izdelka
Oblikovani, da dojenčku omogočajo stik s kožo
Zasnovani za popolno prileganje
Enostaven oprijem za vašega dojenčka*
Pomoč pri oteženem oprijemu
Kdaj uporabiti ščitnik za bradavice
Za občutljive, razdražene ali boleče bradavice
Dojenčki lahko pijejo z lastno hitrostjo
Kombinacija dojenja in hranjenja s stekleničko
Higienska škatlica
Enostavno čiščenje v higienski škatlici za prenašanje
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Značilnosti
Edinstvena oblika metulja

Ščiti bradavice med hranjenjem

Dve velikosti za vaše potrebe

Naši izjemno tanki ščitniki za bradavičke v
obliki metulja so zasnovani za nemoten stik s
kožo. Zaradi oblike ni v stiku s prsmi samo
otrokov nos, ampak tudi brada, kar otroku
omogoča neprekinjeno izpostavljenost
materinemu vonju in stik z materino kožo.
Ščitnik preprosto postavite sredinsko nad
bradavico, da jo bo lahko otrok objel po
celotnem obodu. Uživajte v povezanosti s
svojim malčkom in hkrati zaščitite svoje
bradavice.

Ščitniki za bradavice so zasnovani tako, da
udobje in nežno hranjenje v primeru
razdraženih, napokanih ali bolečih bradavic.
Pomagajo lahko tudi zmanjševati drgnjenje in
natezanje bradavičk med dojenjem, kar
pomeni, da lahko otroku v udobju nudite le
najboljše mleko.

Ščitniki za bradavice so na voljo v dveh
velikostih, da se bolje prilegajo prsim. Majhni
ščitniki se prilegajo bradavicam s premeri od
12 mm do 21 mm. Za ugotavljanje primerne
velikosti se premaknite v udoben položaj in
enega od luknjičastih stožčastih delov
postavite na bradavico. Ščitnik počasi obračajte
v smeri vrtenja urinih kazalcev in tako uvedite
bradavičko v kanal. Ploščati del ščitnika nato
povlecite okrog areole. Če je med bradavico in
silikonskim delom 2 mm prostora, je velikost
pravilna. Namig: velikosti so določene po
prsnih bradavicah, ne samo po areolah. Niste
prepričani? Posvetujte se z zdravstvenim
strokovnjakom.

Hitrost hranjenja po otrokovo

Pomoč za lažji oprijem*

Vedno enostavno čiščenje

Ščitnike za bradavice smo zasnovali tako, da
otrokom omogočajo lažji oprijem in vam
pomagajo dojiti dlje*. Materam s ploskimi in
vdrtimi bradavicami in otrokom z neustrezno
tehniko sesanja ali ustnimi deformacijami
lahko ščitniki za bradavice nudijo pomoč pri
lažjem oprijemu in bradavičke ohranjajo v
nabreklem stanju med premori pri sesanju.

Če je treba nadzorovati mamin pretok mleka ali
otrok nima dovolj sesalne moči, so lahko
ščitniki za bradavice v veliko pomoč. Tri
luknjice na vrhu tip ščitnika lahko pomagajo pri
nadzoru pretoka mleka do otroka, če ima
mama preveč mleka. Tako lahko v primeru
navala mleka otrok pije s svojo hitrostjo.
Kombinacija dojenja in hranjenja s
stekleničko
Izjemno tanek, mehak silikonski material
ščitnika za bradavico Philips Avent je bolj
podoben materialom, uporabljenim v naših
izdelkih za hranjenje dojenčkov, kar omogoča
enostavno prehajanje, ko kombinirate dojenje
in hranjenje s stekleničko.

Ščitnika za bradavice je treba pred vsako
uporabo očistiti, kar vam bo vzelo manj kot 10
minut. Za pet minut ju položite v vrelo vodo ali
pa uporabite higiensko škatlico. Dobro
splaknjena ščitnika za bradavice položite v
škatlico in dodajte 25 ml vode. Nato ščitnika za
bradavice za tri minute postavite v
mikrovalovno pečico na 750–1000 W.
Počakajte pet minut, da se ohladita. Odlijte
vodo, in že sta pripravljena za uporabo.
Higienska škatlica za prenašanje je priročna za
uporabo na poti, kot tudi za higienično
shranjevanje ščitnikov za bradavice.
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Speciﬁkacije
Kaj vsebuje
Ščitniki za bradavice 21 mm: 2 kosa
Higienska škatlica za prenašanje: 1 kosa

Zasnova
Zasnova v obliki metulja
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Material
Ščitnik za bradavico: Brez bisfenola A*,
silikonski

* V primeru ploskih ali vdrtih, razdraženih, občutljivih,
razpokanih in razbolelih bradavic ter v primeru težav
otroka z oprijemom
* Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011

