
 

Krūtsgala aizsargs

 
Ādas kontaktam piemērota
forma

Aizsargā sāpīgus krūtsgalus

Mazs (15 mm)

2 gab.

 

SCF153/01

Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
Atvieglo zīdīšanu mazulim un maigs pret ādu*

Krūtsgalu aizsargi ir paredzēti, lai palīdzētu zīdīt mazuli, kad jums radušās problēmas ar krūtsgaliem vai mazulim

ir grūti satvert krūtsgalu. Ļoti plānais taureņa formas krūtsgala aizsargs ļauj zīdīt mazuli ar krūti un palīdz turpināt

veidot saikni zīdīšanas laikā.

Higiēniska kārba

Viegli tīrāmi higiēniskā somiņā

Lai atvieglotu zīšanu mazulim*

Veidots, lai palīdzētu mazulim pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar krūtsgala atrašanu.

Produkta funkcijas

Veidoti, lai derētu

Pielāgota forma, lai atļautu ādas saskari ar mazuli

Kad izmantot krūtsgalu aizsargu?

Barošanas ar krūti un no pudelītes apvienošana

Mazuļi var zīst paši savā tempā

Izstrādāti jutīgiem, sūrstošiem vai sāpošiem krūtsgaliem
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Izceltie produkti
Unikāla tauriņa forma

Mūsu krūtsgalu aizsargu īpaši plānā tauriņa

forma ir veidota, lai nodrošinātu jūsu mazulim

ādas kontaktu. Pateicoties šai formai, ar krūts

ādu saskaras ne tikai mazuļa deguns, bet arī

zods, un mazulis var sajust māmiņas smaržu

un pieskarties viņas ādai. Vienkārši

novietojiet aizsargu virs jūsu krūtsgala centra,

lai pārliecinātos, ka jūsu mazulis var ērti zīst

visu krūts areolu. Izbaudiet saikni, kas rodas

ar jūsu mazuli, pasargājot savus krūtsgalus.

Veidots, lai veicinātu zīšanu*

Mēs izstrādājām krūtsgala aizsargus tā, lai tie

palīdzētu mazuļiem pārvarēt izaicinājumus,

kas saistīti ar krūtsgala atrašanu, un jūs

varētu barot savu mazuli ar krūti ilgāk*.

Māmiņām ar plakaniem un ievilktiem

krūtsgaliem, kā arī mazuļiem ar vāju zīšanas

tehniku un mutes dobuma anomālijām

krūtsgala aizsargi var nodrošināt tādu

krūtsgala formu, kuru iespējams labāk zīst, kā

arī palīdz

Aizsargā krūtsgalus barošanas laikā

Krūtsgalu aizsargi ir izstrādāti, lai

nodrošinātu ērtu un saudzīgāku barošanu pat

tad, ja krūtsgali sūrst, ir sasprēgājuši vai

sāpīgi. Tie var palīdzēt mazināt krūtsgalu

berzi un stiepšanu barošanas laikā, lai jūs

varētu ērti barot mazuli ar krūti.

Barošana atbilstoši mazuļa zīšanas tempam

Krūtsgalu aizsargi lieti noder arī tad, ja

māmiņas piena plūsmu ir nepieciešams

kontrolēt vai mazulim pietrūkst spēka zīst. Trīs

atveres, kas izvietotas aizsarga galā, var

palīdzēt kontrolēt mātes piena plūsmu,

pielāgojot to mazulim, ja piena ir pārāk

daudz. Tādā veidā mazulis var zīst pats savā

tempā arī tad, ja mātes piena plūsma ir pārāk

liela.

Barošanas ar krūti un no pudelītes

apvienošana

Philips Avent ļoti plānais, mīkstais krūtsgala

aizsarga silikona materiāls ir tuvāks mūsu

zīdaiņu barošanas risinājumiem, palīdzot

veidot vienmērīgu pāreju no krūts uz pudelītes

barošanu, kad tiek apvienoti abi veidi.

Divi izmēri, lai pielāgotos jūsu vajadzībām

Krūtsgalu aizsargi ir pieejami divos izmēros,

lai labāk derētu jūsu krūtīm. Mazie aizsargi

der krūtsgaliem, kuru diametrs ir no 12 mm

līdz aptuveni 21 mm. Lai atrastu piemērotu

izmēru, iekārtojieties ērti un novietojiet vienu

no plakanajiem riņķiem virs jūsu krūtsgala.

Pagrieziet aizsargu pulksteņa rādītāju

kustības virzienā un virziet krūtsgalu uz

cilindru. Pēc tam izstiepiet aizsarga pamatni

ap krūts areolu. Ja starp silikonu un krūtsgalu

ir 2 mm liels attālums, šis ir pareizais izmērs.

Padoms. Izmēri ir izstrādāti pēc krūtsgala

izmēra, nevis areolas izmēra. Neesat

pārliecināta? Lūdziet padomu veselības

aprūpes speciālistam.

Viegli tīrāmi jebkurā laikā

Krūtsgalu aizsargi ir jātīra pirms katras

lietošanas, un tas aizņem mazāk par 10

minūtēm. Ievietojiet tos uz piecām minūtēm

verdošā ūdenī vai pēc izvēles izmantojiet

higiēnisko konteineru. Ievietojiet abus labi

noskalotos krūšu aizsargus konteinerā un

pievienojiet 25 ml / 0,9 šķidruma unces

ūdens. Tad ievietojiet krūtsgalu aizsargus

750–1000 W mikroviļņu krāsnī uz trim

minūtēm. Ļaujiet tiem piecas minūtes atdzist.

Tad noteciniet ūdeni, un tie ir gatavi

lietošanai. Izmantojiet ērto higiēnisko somiņu,

gan atrodoties ceļā, gan krūtsgalu aizsargu

uzglabāšanai un tīrības uzturēšanai.
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Specifikācijas
Materiāls

Krūtsgala aizsargs: Bez BPA*, Silikons

Kas ir iekļauts

Krūtsgalu aizsargi 15mm: 2 pcs

Higiēniska somiņa: 1 pcs

Dizains

Tauriņa formas dizains

 

* plakaniem vai ievilktiem, sūrstošiem, jutīgiem,

sasprēgājušiem, sāpošiem krūtsgaliem un mazuļiem,

kuri saskaras ar zīšanas grūtībām

* 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

* Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu.

Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā

sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā

informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav

Philips oficiālā informācija.
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