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Nursicare – Spørgsmål og svar

• Er Nursicare sikkert for barnet?
Nursicare lever op til relevante internationale standarder ift. sikkerhed og effektivitet.

Produkterne er CE-mærket ift. Det Europæiske Direktiv for Medicinsk udstyr og bliver løbende 

vurderet og kontrolleret. PolyMem produkter har været brugt i over 25 år – sikkert og effektivt.

• Er det nødvendigt at aftørre brystvorten før amning?
Nursicare indlæg er sikre i brug, og det anbefales at aftørre brystvorten forsigtigt med 

modermælk eller rent vand inden amning. 

• Er det muligt at anvende andre produkter sammen med Nursicare for at behandle brystvorten? 
Nursicare indlæg indeholder alle nødvendige komponenter for at kunne lindre smerter og hele 

sår og revner. Derfor er det ikke nødvendigt at anvende anden eller supplerende behandling. 

Lokal behandling (cremer/salver) anbefales ikke sammen med Nursicare.

• Jeg føler ikke lindring efter 24 timers brug af Nursicare – hvad skal jeg gøre?
Den lindrende effekt af Nursicare indtræder, når indlægget absorberer fugt/væske.  

Hvis Nursicare er tør, og ikke er fugtet af mælk fra brystvorten, anbefales det at fugte Nursicare 

med enten modermælk eller vand for at aktivere komponenterne i Nursicare (se endvidere 

indlægssedlen).

• Hvor længe skal jeg anvende Nursicare for at forebygge smerter?
Der er ikke nogen tidsbegrænsning i anvendelse af Nursicare. Man kan fortsætte brugen 

af Nursicare, så længe man ønsker. Det er vigtigt at skifte indlæggene som beskrevet i 

indlægssedlen. Læs venligst instruktion i æsken før brug. 

• Indlæggene bliver hurtigt gennemvædet – hvad skal jeg gøre?
Nursicare indlæg har en høj absorptionskapacitet. Indlæggene kan anvendes flere 

dage indtil gennemvædning. I de fleste tilfælde sker mælkelækage under amningen. 

Graden af mælkelækage varierer fra person til person. Derfor anbefales det, at 

Nursicare fjernes fra begge bryster under amning. Se endvidere vejledningen i æsken. 

 
• Hvor kan jeg købe Nursicare brystindlæg?

Klik ind på www.apodan.dk og læs mere om Nursicare – her kan du også se, hvor de kan købes.
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