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Maltan maść 10 g
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Maści

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

Glucosum

Opis produktu
 

Wstęp
Maltan maść – pielęgnacja brodawek sutkowych w ciąży i podczas karmienia piersią

Maltan maść to produkt kosmetyczny przeznaczony do pielęgnowania brodawek sutkowych i przygotowania ich do laktacji. Można go
stosować także w ramach profilaktyki zapalenia gruczołu sutkowego oraz w przypadkach pęknięcia i otarcia skóry na brodawkach
sutkowych. Może być stosowany już w czasie ciąży w celu tzw. hartowania brodawek sutkowych i podczas karmienia piersią. Zawiera
bezpieczną substancję czynną, czyli glukozę w 30% roztworze. W formule nie ma substancji zapachowych czy konserwujących, a ryzyko
wystąpienia reakcji alergicznych jest niewielkie.
Produkt jest dostępny w aluminiowej tubie.

Karmienie piersią to duże wyzwanie dla kobiety. W tym czasie wiele mam koncentruje się głównie na nauce prawidłowego przystawiania
dziecka. Jest ona bardzo ważna, ponieważ to od niej zależy efektywność ssania. Jednak trzeba także pamiętać o tym, żeby podczas
karmienia odpowiednio dbać także o brodawki sutkowe.

Sutki są dość elastyczne i miękkie, dzięki czemu maluch może swobodnie ssać pierś oraz zaspokajać głód. Mimo to pod wpływem
częstego i intensywnego ssania piersi przez malucha brodawki sutkowe mogą zostać podrażnione i z czasem zacząć pękać, a nawet
krwawić. Wtedy karmienie piersią powoduje ból, który zniechęca do dalszego podawania dziecku mleka.

Takie problemy zazwyczaj dotykają kobiety świeżo po porodzie. Jednak nie oznacza to, że nie mogą pojawić się później, zwłaszcza jeśli
maluch ma większą potrzebę ssania i np. je przez całą noc. Dlatego, nawet jeśli sutki wydają się być zahartowane, warto o nie regularnie
dbać.
W tym mogą pomóc składniki maści Maltan.

Produkt zawiera glukozę w 30% roztworze, która:
● wspomaga spowalnianie rozwoju bakterii i przeciwdziałanie stanom zapalnym,
● wspiera uelastycznianie, nawilżanie i ochronę skóry na brodawkach sutkowych przed czynnikami zewnętrznymi.
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W rezultacie pomaga w łatwiejszym ssaniu piersi przez dziecko i bezbolesnym karmieniu go. Miękkie sutki mogą dodatkowo zachęcać
pociechę do jedzenia.
W formule maści znajdują się także składniki, które wspomagają działania lekko znieczulające. Pomagają redukować ryzyko pojawienia
się stanu zapalnego piersi.

Maść Maltan może być używana codziennie. W celach profilaktycznych w czasie ciąży należy rozprowadzać ją na brodawki sutkowe 2
razy dziennie. Najlepiej zacząć to robić na dwa miesiące przed porodem.
Po narodzinach dziecka zaleca się nakładać maść po każdym karmieniu. Następnie należy przykryć brodawki sutkowe jałową gazą lub
specjalnymi ochraniaczami sutkowymi z 2–3 cm warstwą maści. Nadmiar kosmetyku należy usunąć.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania produktu. Nie odnotowano także żadnych działań niepożądanych. Jednak, jeśli
wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy po zastosowaniu kosmetyku, należy zaprzestać nakładania maści. Składniki znajdujące się w
formule kosmetyku nie mają negatywnego wpływu na przewód pokarmowy czy skórę maluszka.

Należy pamiętać o tym, żeby nie stosować maści po terminie ważności. Produkt najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, tj.
od 15 do 25°C w miejscu, które jest niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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