
08043- Protectie san thermogel, 2 buc
MODALITATI DE UTILIZARE
CITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE SI
PASTRATI-LE PENTRU CONSULTARI VIITOARE
Tampoanele cu gel va ajuta in perioada delicata a alaptarii.
Sigure si usor de utilizat, calmeaza imediat durerea in cazul sanilor
tensionati sau inainte de alaptare favorizand extractia laptelui.
Utilizate reci, calmeaza durerea si reduc inflamatia. Utilizate calde ,
stimuleaza curgerea laptelui rezolvand problemele sanilor angorjati..
Discrete si delicate se pot amplasa cu usurinta in interiorul cupei
sutienului pentru alaptare
CAND UTILIZATI TAMPOANELE CU GEL?
In timpul alaptarii pot apare probleme care sa cauzeze disconfort mamei:
FURIA LAPTELUI
ESte vorba despre un fenomen care se poate manifesta in primele 24-48
ore de la nastere.: inflamarea pronuntata a sanilor, congestionarea,
cresterea temperaturii locale, si senzatie de tensiune insotite uneori de
dureri.Utilizarea acestor tampoane , eliberarea sanului prin alaptare si
masajul delicat favorizeaza curgerea laptelui si descongedstionarea
sanilor (utilizati comprese calde)
Pentru descongestionare utilizati compresele reci.
ANGORJAREA SANULUI
Este vorba despre o inflamare importanta a sanilor acompaniata de
roseata, durere si cresterea temperaturii locale, stagnarea laptelui in
ganalele glandelor mamare. Acordati atentie deosebita acestui fenomen
deoarece poate antrena riscul de mastita(infectia sanului) si cresterea
temperaturii. Aceasta problema poate apare daca sanii nu sunt complet
goliti. Alaptarea frecventa poate preveni aceasta… Dupa alaptare goliti
sanii cu ajutorul unei pompe pentru extragerea laptelui. Aplicati
tampoanele calde si masati pentru a ajuta golirea sanului .. Dupa alaptare
utilizati tampoanele reci pentru calmarea durerii.
CUM UTILIZATI TAMPOANELE CALMANTE CU TERMOGEL?
Pot fi utilizate in doua modalitati:
1. RECE (+4ºC), pentru un efect de racorire, sunt eficiente in calmarea
durerilor sanilor daca sunt inflamati.. Puteti utiliza pentru un singur san
sau pentru amandoi dupa cum este cazul.
In aceasta perioata puteti lasa tampoanele in frigider pentru a le gasi
mereu pregatite.pentru utilizare.
Extrageti tampoanele din frigider si uscati-le cu o laveta sau cu un
servetel absorbant.
Asezati-le in saculetii din bumbac si montati-le in sutienul pentru
alaptare.pentru 10-20 min, dupa necesitate.
Inainte de utilizare incercati temperatura produsului pe dosul palmei.



Asezati suprafata cea mai mare a tamponului pe zona cea mai dureroasa a
sanului
2. Ca tratament termic pentru facilitarea extractiei laptelui.
Extrageti tmpoanele din ambalaj, incalziti-le in cuptorul cu micro-unde
punandu-le intr-un reci[ient cu apa la o putere de 300Watti, pentru max 5
minute.
Extrageti tampoanele din apa si uscati-le cu o laveta sau servetel.
Utilizati tampoanele cand au o temperatura putin mai mare decat cea a
corpului
Inserati-I in husele din bumbac
INAINTE DE APLICAREA TAMPOANELOR PE SANI PROBATI
TEMPERATURA PE DOSUL PALMEI PENTRU A VA ASIGURA CA
ESTE POTRIVITA
Asezati suprafata cea mai mare a tamponului pe zona cea mai dureroasa a
sanului Si tineti acolo timp de 10-20 minute pentru o incalzire rapida.
Utilizati cu o husa inmuiata in apa calda, elibereaza sanul favorizand
extragetrea laptelui.
TEMPERATURA DE RACIRE/INCALZIRE
CALD:
- La cuptorul cu micreo-unde timp de 5 minute, intr-un recipient cu apa
RECE:
- in frigider la +4ºC (fara indicatii pentru timp maxim)
Aceste tampoane sunt foarte utile si calde si reci. Dupa ce le-ati folosit
calde, pentru eliberarea laptelui, este recomandat sa asteptati cateva
minute inainte de a alapta; pielea sanului poate fi prea fierbinte pentru
bebelus .Urmarind cu atentie instructiunile de mai sus, tratamentul poate
fi executat in siguranta si la rece si la cald, de mai multe ori, daca este
necesar, pe zi. Recomandam sa nu lasati tampoanele prea mult timp pe
sani, ar putea comprima canalele mamare.
RECOMANDARI DE SIGURANTA SI CURATARE

* e recomandat sa urmariti instructiunile de siguranta, pentru igiena
alaptarii
* Pastrati ambalajul cu instructiunile de utilizare pentru consultari
ulterioare.
* Nu utilizati tampoanele fara husele din bumbac
* Pastrati tampoanele si husele in ambalaj sau intr-un loc uscat si curat la
o temperatura de max 40ºC, departe de surse de caldura, ferite de razele
soarelui.
* dupa fiecare utilizare spalati tampoanele cu apa calduta si sapun,, uscati
cu oa laveta fina sau cu hartie absorbanta si depozitati-le intr-un loc uscat.
* Dupa fiecare utilizare spalati husele. Pentru spalare urmariti
instructiunile de pe eticheta.



* Nu depasiti puterea micro-undelor indicata.. Nu fierbeti, nu incalziti
excesiv, deoarece puteti produce arsuri iar produsul se poate deteriora.
* Nu raciti tampoanele in congelator deoarece o temperatura prea joasa
poate cauza
probleme epidermei si poate deteriora tampoanele
* NU asezati pe suprafete calde sau ascutite .
* Nu deteriorati husele pentru a evita orice posibila curgere a gelului.
In cazul in care aceasta se intampla, eliminati produsul imediat, cu
deseurile menajere
* Daca gelul intra in contact cu pielea sau ochii, clatiti cu apa din
abundenta.
*Nu utilizati produsul daca aveti leziuni
*Daca acest produs este utilizat in alte scopuri decat cel pentru care a
fost creat si nu este utilizat conform recomandarilor producatorului,
utilizatorul va purta responsabilitatea consecintelor. Deteriorarea
produsului sau alte consecinte aparute in urma unei utilizari improprii nu
pot justifica eventuale reclamatii.
* Tampoanele nu trebuie utilizate de subiectii insensibili la cald/rece sau
pe copii.
* Nu ingerati continutul. In cazul imngerarii accidentale a gelului,
consultati imediat doctorul.
* Nu utilizati produsul dupa data inscrisa pe ambalaj
* Pentru a evita riscul aparitiei infectiilor, nu utilizati tampoanele
impreuna cu alte mame.
* Nu lasati la indemana copiilor
* Aceste tampoane nu sunt jucarii.
Tampoane abricate in Italia si huse fabricate in Romania; Producator
Artsana S.p.A.,Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.;
Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel0742.070.704/fax:
021/231.06.26

Eticheta
08043- Protectie san thermogel, 2 buc
Tampoanele 2in1 cu terapie cald/rece sunt foarte utile in delicata perioada
a alaptarii.. Reduc inflamatia si elibereaza laptele calmand durerile. Sunt
ergonomice , flexibile , se adapteaza cu usurinta formei sanului.. Incalziti ,
utilizati cu husa inmuiata in apa calduta, stimuleaza producerea si
eliberarea laptelui inainte de a hrani copilului. Reci, calmeaza roseata si
durerea sanilor.. Tampoane abricate in Italia si huse fabricate in
Romania; Producator Artsana S.p.A.,Importator si distribuitor: Paralela
45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23;
tel0742.070.704/fax: 021/231.06.26
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