
 

Niplette™
 

En ikke-kirurgisk tilnærming

Flate eller innovervendte

brystvorter

2 Niplette og 2 ammeinnlegg

 

SCF152/02

En enkel og effektiv løsning for innovervendte brystvorter

Resultater som er klinisk bevist*

Niplette™ hjelper mødre med flate eller innovervendte brystvorter med ammingen. Dette unike og

revolusjonerende instrumentet er en enkel, ikke-kirurgisk og langvarig løsning. Ved regelmessig bruk blir

brystvortene utovervendte i løpet av bare noen uker.

Enkel og komfortabel

Tilleggsinformasjon

Et apparat for flate eller innovervendte brystvorter

En enkel prosedyre

Ikke-kirurgisk – skånsom sugefunksjon

Resultater som er klinisk bevist

Enkel og diskret – passer til brystvorter i alle størrelser

Ideell for bruk før eller i de første seks månedene av svangerskapet



Niplette™ SCF152/02

Høydepunkter Spesifikasjoner

Flate eller innovervendte brystvorter

Innovervendte brystvorter eller brystvorter som

ikke stikker ut, berører opptil 10 % av kvinner,

noe som gir mentalt stress og gjør ammingen

vanskeligere for mor og barn. Babyens suging

skal trekke ut brystvorten. Hvis ikke er

Niplette™ en enkel og komfortabel løsning som

kan hjelpe. Apparatet gjør det mulig for kvinner

med flate eller innovervendte brystvorter å

amme komfortabelt uten behov for kirurgiske

inngrep*. Niplette består av en gjennomsiktig

brystvorteform og en forseglingsflens, som er

festet til en ventil og sprøyteåpning.

Anbefalt bruk

Niplette skal ideelt sett anvendes før

graviditeten og brukes i 8-timers perioder om

dagen eller natten*. Hvis brystene dine ikke er

for følsomme, kan den også brukes i de første

seks månedene av svangerskapet for å oppnå

en permanent korreksjon, eller i noen minutter

før hver amming etter at babyen er født.

Niplette suger brystvorten ut og lar babyen

enkelt få tak, og bidrar til å etablere ammingen

de første dagene. Den permanente kosmetiske

korrigeringen kan da skje når ammingen er

over, og hvis dette er tilfellet, kan Niplette

brukes igjen med jevne mellomrom.

Skånsomme sugebevegelser

Koppen holdes over hele brystvorten med én

hånd, og luft trekkes ut med en 5 ml sprøyte

slik at brystvorten blir sugd inn i den. Brukeren

har kontroll over sugingen og kan dra i

brystvorten etter hva som er behagelig. Når

brystvorten er trukket ut, og sprøyten er fjernet

fra ventilen, kan brukeren fortsette med vanlige

aktiviteter og bruke Niplette diskret inni

behåen. Det er anbefalt å bruke den så mye

som mulig i starten*.

Bevist klinisk suksess

Kliniske tester* utført på Niplette har bevist

suksess med å gjennomføre en permanent

korreksjon av flate eller innovervendte

brystvorter, uansett om tilstanden har eksistert

siden puberteten eller er resultat av

brystreduksjonskirurgi. Såfremt de ikke hadde

gjennomgått brystkirurgi, kunne gravide

kvinner som var bekymret for ammingen, gi

brystet med godt resultat. En permanent

korreksjon oppnås vanligvis etter mellom én og

tre måneders kontinuerlig bruk.

Tilleggsinformasjon

Niplette fungerer ikke når melken begynner å

strømme ordentlig, men da skal babyen til

gjengjeld ha blir vant til å få tak i brystvorten.

Enkel å gjøre ren

Rengjør i varmt såpevann: Yes

Utforming

Diskré design: Yes

Materiale

Breast pads: Dermatologically tested

Niplette: Polypropylene

Følgende er inkludert:

Engangsammeinnlegg: 2 deler

Niplette: 2 deler

Enkel i bruk

Skjules enkelt under klær: Push syringe to

release vacuum

Funksjoner

For flate brystvorter: Use gentle suction

Utviklingstrinn

Trinn: Before Pregnancy, 0 - 6 months,

Breastfeeding initiation phase

 

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

instrument for the non-surgical correction of inverted

nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994). Årgang

47, side 46–49

* Denne delen inneholder forbrukermeninger om

produktet. Philips tar avstand fra innholdet som er angitt

av forbrukere i denne delen. Som følge av dette er ingen

teknisk informasjon og/eller råd om bruk av produktet i

denne delen ment som offisiell Philips-informasjon.
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