Multi-Mam® Kompresser
LÆS HELE INDLÆGSSEDLEN GRUNDIGT FØR DU BRUGER MULTI-MAM KOMPRESSER OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

MULTI-MAM KOMPRESSER BEHANDLER ØMME BRYSTVORTER
HOS AMMENDE MØDRE

MULTI-MAM-KOMPRESSER ER BASERET PÅ NATURLIGE
INGREDIENSER

• Understøtter den naturlige helingsproces
•	Direkte kølende og beroligende effekt på ømme brystvorter
•	Plejer huden omkring brystvorterne
• Neutraliserer skadelige mikroorganismer
•	Baseret på naturlige ingredienser (ufarlige at indtage)

Multi-Mam Kompresser er et naturprodukt baseret på det patenterede
2QR-kompleks.

INDIKATIONER

*2QR-kompleks: patenteret ingrediens udvundet af Aloe Barbadensis.

•	Brystvorteproblemer forårsaget af amning
• Smertefulde, ømme og hævede brystvorter
• Vabler, betændte områder og skællende brystvorter
• Udtørrede brystvorter

ALLERGIINFORMATION

SÅDAN FUNGERER MULTI-MAM KOMPRESSER
Multi-Mam Kompresser er specielt udviklet til brystvortepleje hos ammende
mødre. Multi-Mam kompresser har en direkte afkølende og beroligende
virkning på ømme brystvorter, optimerer hudens tilstand og reducerer
hævelse. Hver kompresser er imprægneret med gel, der indeholder det
patenterede 2QR-kompleks. Denne naturlige, plantebaserede ingrediens
har den unikke evne til at forhindre skadelige bakterier i at komme i kontakt
med vævet.
Multi-Mam Kompresser er et naturprodukt baseret på det patenterede
2QR-kompleks. Multi-Mam Kompresser danner en blød og behagelig pude
på brystvorten og skaber optimale forhold for den naturlige helingsproces.
Det er ikke nødvendigt at fjerne gelen inden amning. Gelen består af
naturlige vegetabilske ingredienser og er uskadelig at sluge.
BRUGSVEJLEDNING
Vask dine hænder. Åben posen, fold kompressen ud, og læg den
gelimprægnerede side på den ømme brystvorte. Lad kompressen sidde på
så længe det ønskes, men mindst i 10 minutter, helst i 30 minutter og højst
i 1 time. Eventuel overskydende gel behøver ikke blive fjernet før amning,
da sammensætningen er ufarlig at sluge. Påfør mindst 2 gange dagligt,
indtil generne er ophørt. Kompressen er udelukkende til engangsbrug.
Kompressen bortskaffes efter brug af hygiejniske årsager.
Kompresser bør ikke bruges længere end 30 på hinanden følgende dage.
I tilfælde af vedvarende eller gentagende gener skal du kontakte din læge.

Brugsvejledning

1. Åben posen

2. Fold kompressen ud

INGREDIENSER
Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Glycerin
(plant origin), Xanthan Gum.

Allergier over for ingredienserne i Multi-Mam Kompresser er meget sjældne.
Hvis du er allergisk overfor plantebaserede emner, anbefales det, at der
prøves at sætte lidt gel på indersiden af underarmen. Hvis der forekommer
en kløende rød plet, anbefales det ikke at bruge Multi-Mam Kompresser.
OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn i den originale pakning ved
stuetemperatur mellem 10 ° C og 25 ° C. For udløbsdato, se posen og
pakken.
BAGGRUND

Ømme brystvorter
Amning er den mest naturlige måde at made din baby på og giver vigtig
næring, nærhed og tryghed. Normalt påvirker det nyfødte barns sugen
huden ved brystvorten med synlige ændringer i huden omkring brystvorten,
især hævelse. Brystvorteproblemer såsom ømme, smertefulde og hævede
brystvorter er almindelige under amning. Cirka 80-95% af ammende mødre
oplever en vis grad af ømhed, hvor 26% rapporterer ekstreme smerter i
brystvorten. At finde den rigtige ammestilling er meget vigtig for at opnå
brystvorte komfort under amning samtidig med effektiv sugning fra babyen.
Andre faktorer er også årsag til sprækkede brystvorter, såsom produkter,
der fjerner den naturlige fugt fra brystvorten (sæber, shampooer) eller hvis
man har tendens til at have tør hud.

Ammestilling
En god ammeoplevelse starter med en god ammestilling. Babyen er godt
placeret, når hele brystvorten og det omkringliggende område med
brystvorten er i babyens mund, og når brystvorten vender mod det bagerste
af babyens mund, og dens tunge dækker de nederste tænder.
Dette beskytter mod mulig skade af brystvorten.

3. Læg den
gelimprægnerede side
på din brystvorte
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BioClin BV, Blaak 555
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