Nursicare – Spørgsmål og svar
•

Er Nursicare sikkert for barnet?
Nursicare er sikre i brug for mor og barn - og 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.
Nursicare er baseret på de anerkendte og veldokumenterede Multifunktionelle sårbandager PolyMem, som
har været anvendt til behandling af sår siden 1988.

•

Er det nødvendigt at aftørre brystvorten før amning?
Nej, det er ikke nødvendigt. Hvis der er synligt sårsekret/blod efter sår/revner på brystvorten, aftør da med let
fugtig klud, vædet med vand. Nursicare vil løsne og absorbere urenheder, som fjernes med indlægget.

•

Er det muligt at anvende andre produkter sammen med Nursicare for at behandle brystvorten?
De terapeutiske ammeindlæg indeholder alle nødvendige komponenter for at lindre smerter og hele sår og
revner. Det frarådes at anvende anden lokal behandling (cremer/salver) sammen med Nursicare.

•

Jeg føler ikke lindring efter 24 timers brug af Nursicare – hvad skal jeg gøre?
Den smertelindrende effekt af Nursicare aktiveres af fugt (via hudens fordampning, modermælk og evt
sårsekret). Hvis Nursicare forbliver tør på brystvorten, vil den smertelindrende virkning indtræde langsommere.
Ved at fugte brystvorte eller Nursicare ganske let med vand vil ammeindlæggets komponenter aktiveres og
sikre hurtigere effekt på såvel smerter som heling af sår og revner.

•

Hvor længe skal jeg anvende Nursicare for at forebygge smerter?
Der er ikke nogen tidsbegrænsning i anvendelse af Nursicare. Fortsæt brug, så længe du ønsker forebyggende
og/eller behandlende effekt. Det er vigtigt at skifte indlæggene som beskrevet i indlægssedlen.

•

Indlæggene bliver hurtigt gennemvædet – hvad skal jeg gøre?
Nursicare har en høj absorptionskapacitet. Indlæggene kan anvendes indtil gennemvædning eller max. i 7
døgn ved ingen eller sparsom lækage. I de fleste tilfælde sker mælkelækage under amningen, hvorfor det
anbefales at fjerne Nursicare fra begge bryster under amning.

•

Hvor kan jeg købe Nursicare?
På www.nursicare.dk, hvor du også kan finde Forhandlerliste og læse mere om Nursicare.
Læs venligst indlægsseddel og vejledning i æsken før brug.
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