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Det kliniske dilemma:
Behovet for at amme vs. vævsskade, smerte og inflammation
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og FN’s Børnefond (UNICEF) anbefaler udelukkende amning de første
6 måneder af spædbarnets liv.1 Fordelene for både mor og barn har vist sig at holde i hele deres levetid.1,2 Ved
blot at øge både ammeperioden og omfanget af amning på verdensplan skønnes det at forhindre 823.000 årlige
dødsfald blandt børn eller 13,8 % af alle dødsfald blandt børn under 24 måneder.2 Mange mødre ophører med
at amme som følge af flere reelle og erkendte problemer. En af de mest almindelige årsager til afbrydelse af
amning er smerter i brystvorterne. Disse smerter skyldes gentagen og langvarig friktion, forskydning og fugt
af det sarte væv, hvilket normalt skyldes ukorrekte ammestillinger.4 Den resulterende vævsskade kan omfatte
udtørring, revner og sår (ekskoriation) på bryst- og brystvortevæv. Infektioner i det bløde væv resulterende i
mastitis og forekomst af andre overfladiske og dybe vævsinfektioner.3 De første amninger kan være starten
på en inflammatorisk proces, der kan være fremtrædende og vedvarende de første 12 uger af amningen.3

Den cellebeskadigende kaskade (figur A)
starter med gentagne belastende stimuli, der
resulterer i celleskade og i sidste ende
celledød. Celledød medfører frigivelse af
cytokiner,
der
tiltrækker
immunsystemets celler til området for
at fjerne cellerester. Cytokinerne stimulerer
også nociceptorer, der forstærker den
inflammatoriske reaktion ved at frigive
neuropeptider. Dette skaber en stigning
i vaskulær permeabilitet, som resulterer i
lækage af
plasmaproteiner
i
de
interstitielle rum, hvilket øger det
interstitielle tryk. Stigningen i trykket
reducerer vævsperfusion, og den deraf
følgende
forøgelse
af
vævsødemer
starter hele den ødelæggende proces igen,
således
fortsætter
irritation
af
nociceptorerne og forårsager smerter og
vævsskader hos den ammende moder. 3,4,5
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Evidensbaserede løsninger - Smertereduktion
Behandling af skader på brystvorterne skal tilgås to-delt, herunder korrekt sutteteknik og ammestilling for både mor og
barn samt behandling med fokus på både sårheling og smertelindring for moder. De aktuelle terapeutiske valg ift.
pleje af brystvorter fokuserer blot på at give fugt eller forsøge at skabe en barriere.
NURSICARE® terapeutiske ammeindlæg er specielt designet til at optimere vævets fugtindhold, yde kontinuerlig
rensning og optimere og kontrollere smertestimuli ved modulering af antinoceptorisk og inflammatorisk aktivitetet.
(Figur B)6,8
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Figur B

Histologiske tværsnit af sår viser udbredt infiltrering af inflammatoriske celler i omgivende væv ved begge kontroller
(A,B), mens testproduktet (C) demonstrerer en organiseret og centralisering opsamling af inflammatoriske celler
direkte ved skadens område mhp. at optimere den vævshelende proces.6
Komponenterne i NURSICARE® har en synergistisk effekt ved at kontrollere den inflammatoriske reaktion på skaden
og reducere inflammationen i det omgivende væv6,8. Dette resulterer i en hurtig og mærkbar reduktion af sår,
hævelse og sekundær skade, samtidig med, at smerten reduceres6,7,8.
NURSICARE® hjælper også med at reducere aktiviteten af nociceptorer i huden, hvilket resulterer i en reduktion af
de kliniske symptomer, der er forbundet med den inflammatoriske reaktion og udvidelsen af de inflammatoriske
processer.6 Disse unikke virkningsmekanismer bidrager til reparation af celleskader på åbne sår samt intakt væv som
f.eks. følsomt brystvæv. De terapeutiske ammeindlæg ser ud til at reducere inflammation og øge immunsystemets
lokale sensitivitet.8 Denne unikke evne til at reducere inflammation betyder, at NURSICARE® kan bruges som en
effektiv profylaktisk behandling, der begynder lige efter fødslen.8
De terapeutiske ammeindlæg fra NURSICARE® består af et avanceret, multifunktionelt, polymer
membransystem, som mindsker eller fuldstændigt eliminerer smerte, renser kontinuerligt, optimerer fugt og
fremmer de nødvendige helingsprocesser. Disse avancerede mekanismer har direkte indflydelse på graduering af den
inflammatoriske respons.
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De terapeutiske ammeindlæg NURSICARE® indeholder flere aktive komponenter (Figur C).
Sårrensende surfaktant, fugtighedsregulerende glycerin og et superabsorberende materiale kombineret med den unikke
hydrofile polyurethan matrix, som er dækket af en semipermeabel film yderst. Hver af komponenterne har specifikke
mekanismer, mens de yder en unik synergistisk effekt med kliniske fordele i forhold til, hvad hver enkelt komponent kan
opnå individuelt.

Filmen tillader fordampning af fugt og
regulerer fugtbalancen
NURSICARE®
absorberer skånsomt, formes
efter brystvorten for at
sikre vævskontakt uanset
form, hvilket optimerer den
terapeutiske effekt
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Figur C

Konklusion
Studier demonstrerer en reduktion af nociceptorisk aktivitet i epitellaget, som resulterer i:
•

Signifikant reduktion i kliniske fund ift. inflammation, herunder ødem og sår, er dokumenteret i forsøg
hos mennesker og dyr.6,7,8
Smertelindrende effekt, selv når den anvendes over intakt epidermis væv8
Regulering af neureptid signalering, der muliggør bedre kontrol af inflammation i væv helt ned til
skeletmuskulaturen ved at reducere nerveaktivitet i rygmarven, hvilket reducerer sensibilisering af
nociceptorer.6
Graduering af den inflammatoriske fase, som resulterer i reduktion af både smerter og hævelse, som
giver en lokal smertelindrende effekt. Dette er en primær funktion i den unikke virkningsmekanisme
for NURSICARE®.6,8

•
•
•
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