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Medela nakładki Contact na brodawki S x 2 szt
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MEDELA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Nakładki Medela Contact™ na brodawki umożliwiają karmienie piersią, gdy przystawianie dziecka jest utrudnione lub bolesne, chroniąc
bolące brodawki i ułatwiając dziecku chwycenie piersi.

Co to jest nakładka na brodawkę?
Nakładka na brodawkę (tzw. kapturek) to cienki, elastyczny kawałek silikonu nakładany na brodawkę przed karmieniem
w celu jej ochrony. Końcówka jest perforowana, aby niemowlę mogło ssać mleko. Niektóre mamy obawiają się, że
„bariera” oddzielająca je od dziecka wpłynie na intymne doświadczenie karmienia, dlatego nakładki (kapturki) na
brodawkę Medela Contact™ mają wycięcie umożliwiające kontakt ze skórą.

Kiedy używać nakładek na sutki do karmienia
Nakładki na brodawki (czyli tzw. kapturki) przydają się w trzech podstawowych sytuacjach:

W przypadku bolesnych, popękanych brodawek sutkowych lub bólu brodawek.
Gdy brodawki są płaskie lub wklęsłe.
Jeśli dziecko ma trudności z chwyceniem piersi i piciem mleka.

Jak używać nakładek na sutki do karmienia
Po umyciu rąk wodą pitną i dokładnym ich osuszeniu, chwyć skrzydełka nakładki Contact™ i umieść ją na miejscu.
Zwilżenie nakładki wodą pitną ułatwi jej przylgnięcie do skóry. Szczegółowe instrukcje dotyczące zakładania nakładek
Contact™ na brodawki znajdują się w instrukcji obsługi. Nakładki na sutki do karmienia powinny być komfortowe i nie
uciskać – nakładki Medela są dostępne w trzech rozmiarach, aby można je było dopasować do typu brodawki, dostępny
jest również poradnik doboru. Pamiętaj, aby myć je po każdym użyciu i dezynfekować raz dziennie – najprościej zrobić
to przy użyciu torebek do dezynfekcji w kuchence mikrofalowej – szczegóły dotyczące mycia i dezynfekcji znajdują się w
instrukcji. Nakładki Contact™ są sprzedawane razem z wygodnym pudełkiem do przechowywania i noszenia.

Nakładki na bolące brodawki
Bolesne lub popękane brodawki sutkowe mogą mieć różne przyczyny, więc ważne jest ustalenie pierwotnej przyczyny
przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu. Jeśli masz bolesne brodawki sutkowe, możesz najpierw wypróbować
wkładki hydrożelowe lub osłonki na brodawki . Jeśli to nie pomoże, nakładki Contact™ na brodawki pomogą chronić
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brodawki, jednocześnie umożliwiając karmienie piersią – są wykonane z bardzo cienkiego i miękkiego silikonu i łagodne
nawet dla bolesnej, suchej lub popękanej skóry.

Nakładki na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe
Jeśli masz płaskie lub wklęsłe brodawki, dziecko może mieć problemy z uchwyceniem piersi, szczególnie, gdy jest małe
– to jednak nie znaczy, że nie możesz karmić piersią! Wklęsłe lub płaskie brodawki często nie dosięgają do podniebienia
dziecka, przez co nie zawsze następuje odruch ssania. Nakładki Contact™ na brodawki pomogą rozwiązać ten problem.
Ponieważ są bezsmakowe, niemowlę nie powinno wyczuć różnicy podczas ich używania.

Jak pomóc dziecku chwycić pierś
Jak wspomniano powyżej, nakładki na sutki do karmienia mogą pomóc dziecku w uchwyceniu brodawki. Konsultantka
laktacyjna pomoże w ustaleniu, czy niemowlę dobrze chwyta pierś podczas używania nakładki. Powinnaś także
kontrolować wzrost masy ciała dziecka, aby mieć pewność, że otrzymuje wystarczająco dużo mleka. Nakładki na sutki
do karmienia to rozwiązanie krótkoterminowe – z upływem czasu, gdy dziecko nabierze siły do ssana i przyzwyczai się
do karmienia piersią, możesz zacząć je odzwyczajać od nakładek na brodawki.

Wspomagają karmienie piersią w przypadku bolesności brodawek lub trudności z uchwyceniem przez dziecko lub jeżeli masz
płaskie lub wklęsłe brodawki
Chronią wrażliwe, suche lub popękane brodawki podczas karmienia piersią
Przezroczysty, wyjątkowo cienki i miękki silikon zapewnia komfort wrażliwej skórze mamy
Bezpieczne i bezsmakowe dla dziecka
Kształt zapewnia bliski kontakt między matką a dzieckiem
Bez BPA
Zawartość zestawu

Dwie nakładki Contact™ na brodawki i wygodne pudełko do przechowywania i noszenia.
Rozmiar S/16 mm

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