
TERAPEUTISK AMMEINDLÆG

Nursicare

Kærlig omsorg for dig



Det bedste valg
Modermælk indeholder præcis de næringsstoffer 
og den væske, som det lille barn har brug for. 
Fysiologisk set er stort set alle kvinder i stand til 
at producere dén mælk, deres barn har brug for. 
Mælken ændrer sig og følger barnets behov både 
med hensyn til mængde og sammensætning*  
- og så er det nemt og lige ved hånden.

Amning skal ikke gøre ondt
Ømhed, smerter, sår og revner på brystvorterne kan 
opstå inden for få timer eller få dage efter fødslen. 
Mere end halvdelen af ammende kvinder oplever 
disse udfordringer, som er tegn på, at noget bør 
korrigeres. 
Det er vigtigt at finde årsagen til generne, det kan 
fx være barnets sutteteknik eller ammestillingerne, 
som skal korrigeres. 
Kontakt din jordemoder, sundhedsplejerske eller 
ammekonsulent for vejledning, og lad det gå hånd-i-
hånd med brug af Nursicare.

Kærlig omsorg for dig 
Nursicare terapeutiske ammeindlæg stimulerer 
aktivt til hurtig heling af sår/revner og lindrer smerter 
på brystvorterne i forbindelse med amning.

Nursicare er
• udviklet specifikt til det ammende bryst
• sterile og enkeltpakkede  
• klar til brug og skal ikke klippes til
• sikker for mor og barn

Rigtig god fornøjelse med din amning.

* I. Nilsson, M. Busck-Rasmussen, Amning - en håndbog for 
sundhedspersonale, Sundhedsstyrelsen, 2018.



Hurtigere heling • Færre smerter • Enkel i brug

Nursicare by PolyMem®
Nursicare er baseret på de anerkendte PolyMem® 
Multifunktionelle sårbandager og udviklet af 
professionelle sårbehandlere i samarbejde med 
certificerede ammekonsulenter (IBCLC).

Unikke komponenter med unik effekt
Det patenterede ammeindlæg består af en unik 
kombination af aktive komponenter, som:

Smertelindrer: Den unikke konstruktion i 
indlægget sikrer, at aktiviteten i de nerveender, der 
registrerer smerter, ændres og smerteoplevelsen 
reduceres.

Renser: Surfaktant er et mildt overfladeaktivt 
stof, som sikrer kontinuerlig skånsom rensning af 
området.

Blødgør og beskytter: Glycerin er hudplejende, 
medvirker til optimal fugtbalance og sikrer, at 
indlægget ikke hænger i ved sår/revner.

Fremmer heling: Kerne af Polyurethan matrix 
med unik komposition, som reducerer mikroødem, 
udvider sig og formes skånsomt efter vævet.

Absorberer: Superabsorberende co-polymer 
i indlæggets kerne sikrer høj absorptions- og 
bindingsevne, fjerner urenheder og minimerer 
risiko for lækage.

Regulerer og beskytter: Den åndbare filmbagside 
sikrer optimal fugtbalance, beskytter mod lækage 
af modermælk indefra og mod forurening udefra. 

Brug Nursicare forebyggende eller behandlende 
umiddelbart efter, de første gener ved brystvorterne 
mærkes. Kan også bruges ved smerter på 
brystvorterne uden sår/revner, samt ved graviditets-
ømme brystvorter.



Sådan anvendes Nursicare

Læs i øvrigt instruktionen i pakken, før du anvender Nursicare.

Nursicare lægges direkte på brystvorten 
med den printede side ud mod bh’en.  
Første gang et indlæg anvendes, 
kan brystvorte eller indlæg fugtes 
ganske let med vand. Fugten aktiverer 
komponenterne i indlægget, således 
opnås hurtigere smertelindrende effekt.
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Det anbefales at tage Nursicare 
af begge bryster under amning. 
Indlæggene placeres på en ren 
overflade med den printede side 
nedad.
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Placer Nursicare igen efter amning.
Indlæggene kan anvendes flere gange. 
Skal kasseres, når det er gennemvædet, 
eller før mælken når kanterne. Det 
enkelte indlæg må max. bruges i 7 døgn 
ved ingen/lav mælkelækage og i øvrigt 
korrekt brug.
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Brugeranmeldelser
Se flere anmeldelser på www.nursicare.dk

”Allerede det første døgn efter fødslen fik jeg sår på 
begge brystvorter. De andre gange, jeg har ammet, 
har det været utrolig smertefuldt, at sårskorperne 
skulle brydes ved hver amning. Det var næsten 
uudholdeligt. Med Nursicare var sårene ”bløde” 
og ikke med hårde sårskorper. Nursicare er utrolig 
nænsomt at tage på og af, når man har sår. En 
rigtig god oplevelse.” 

- Cecilie, 35 år og mor til 3, Vedbæk

”Ved begge mine børn, har det at starte op med 
amningen været en udfordring pga. sår og revner 
på brystvorterne. Denne gang har jeg brugt 
Nursicare og allerede efter en uge, var begge 
brystvorter helet op og amningen blev en rar og 
hyggelig stund.” 

- Kathrine, 29 år og mor til 2, Viby J

”Jeg var tæt på at opgive amning efter 8 ugers 
smerter, men Nursicare viste sig hurtigt at hjælpe 
og efter 10 dage er min brystvorte fuldstændig 
helet. Helt klart min fremtidige barselsgave.” 

- Mathilde, 28 år og mor til 3, Fredensborg

”Nursicare har lindret den ømhed, der er i 
forbindelse med opstart af amning. Herudover har 
jeg haft god effekt af at bruge Nursicare i forbindelse 
med tilbagevendende brystbetændelse.” 

- Mie, 31 år og mor til 3, Århus

”Nursicare er ekstremt nemt at bruge og meget 
effektivt. Det burde være en fast bestanddel af en 
barselsgave. Helingen går hurtigt. Jeg har kunnet 
mærke, hvor meget gladere, jeg bliver af ikke at 
have ondt og af at kunne amme problemfrit.”

- via Ammehjælpen.dk, IBCLC
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Vare nr. Varebeskrivelse Antal/æske
400-NO Nursicare ammeindlæg, steril 6 stk

Følg Nursicare DK

Derudover forhandles Nursicare på flere af landets apoteker, 
patienthoteller samt sygehus-kiosker. Spørg på dit lokale apotek.

Nursicare forhandles her:
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