Snel minder pijn
Inmiddels kunnen vele vrouwen wereldwijd
positief bevestigen* dat NursiCare hen snel van
de pijn heeft afgeholpen en dat de wondjes aan
de tepel spoedig zijn hersteld.

1 à 2 doosje vaak al voldoende
NursiCare is een therapeutisch wondverband
gebaseerd op PolyMem, dat al meer dan 20 jaar
in Nederland wordt gebruikt. Behandeling en
genezing van tepelverwondingen zal dus snel,
eenvoudig en bewezen* effectief zijn

Actieve natuurlijke ingrediënten
In NursiCare bevindt zich een superabsorber
gewonnen uit maismeel, de lichaamseigen
vetstof glycerine en een surfactant. Surfactants
bevinden zich onder andere in onze longen om
de longblaasjes open te houden.
Superabsorber
absorbeert wonden melkvocht.

NursiCare zwelt
op en volgt de
wondcontouren.

Bestel snel en simpel via
WWW.NURSICARE.NL
NursiCare tepelverband is verkrijgbaar in een
doosje van 6 stuks. Normaal gesproken zijn 1 à 2
doosjes voldoende om de tepelverwonding(en)
geheel te doen herstellen.

freeing mums to be mums

Wanneer u voor 15:00u bestelt en betaalt met
iDeal, dan wordt NursiCare normaal gesproken
de volgende werkdag bij u thuisbezorgd.

artikelnr.
400

aantal
6 stuks

Therapeutisch tepelverband

consumentenprijs
€ 20, 82

Consumentenprijs is inclusief btw (9%) en exclusief
€ 3,50 verzendkosten.

Ademende
buitenzijde om
vochtbalans te
reguleren.
Wondreiniger en
bevochtiger
worden
vrijgegeven aan
het wondbed

Nederlandse distributeur:
AllweCare medical B.V.
Komkleiland 7
6666 ME Heteren

• verzacht de pijn
• voor een snelle genezing

NursiCare is een steriel medisch hulpmiddel. PolyMem ® en NursiCare ® zijn
geregisteerde merknamen van Ferris Mfg. Corp. USA. Prijzen zijn geldig op 1
februari 2019. Kijk voor actuele prijzen op www.nursicare.nl. Eventuele
schrijf- of drukfouten voorbehouden.
* Kijk op www.nursicare.nl voor actuele informatie.
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GEBRUIKSAANWIJZING

Tepelverwondingen

samengevat

Hoe groot de motivatie voor het geven van
borstvoeding ook mag zijn, beschadiging van de
tepel(s) is vaak een reden om te stoppen. Om de
pijn spoedig weg te nemen en te voorkomen dat
er wordt gekozen voor flesvoeding, start preventief
of direct met NursiCare om de wondjes te genezen
en de borstvoeding comfortabel te blijven geven.

NursiCare werkt
Vele moeders wereldwijd hebben inmiddels zelf
ervaren hoe goed NursiCare werkt.
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NursiCare tepelverband is een uiterst
effectieve manier om de gezondheid van de
tepel te handhaven tijdens het geven van
borstvoeding. Het verband is van hetzelfde
materiaal gemaakt als PolyMem dat al meer
dan 20 jaar in Nederland wordt ingezet voor
de behandeling van chronische en complexe
wonden.
Het absorberend verband is bedekt met een
dunne ademende film, die lekkage en
besmetting van buitenaf voorkomt. Zuurstofen waterdampuitwisseling kan gewoon
blijven plaatsvinden, waardoor de genezing
extra wordt ondersteund.
NursiCare is latex-vrij, bevat natuurlijke
biologische ingrediënten en laat geen nare
geurtjes of smaak achter voor de baby.
Gebruik NursiCare preventief of direct als de
eerste tekenen van tepelbeschadiging
zichtbaar zijn. NursiCare werkt bij de
behandeling van verwondde, geïrriteerde,
gekloofde, zeer gevoelige of pijnlijke tepels.
Het verband is een medisch hulpmiddel,
goedgekeurd door de Amerikaanse FDA en
heeft een volledige CE certificering.

• Draag het NursiCare verband aan de
binnenzijde van de BH met de bedrukte zijde
richting de BH en de onbedrukte zijde tegen
de tepel.
• Voorafgaand aan de borstvoeding of het
kolven, de borst schoonvegen met een
schone doek. Bevochtig het verband licht
(enkele druppels), met moedermelk of water.
Centreer het verband over de tepel.
• Bewaar tijdens de borstvoeding het NursiCare
verband of de verbanden op een schone en
droge plaats, waarbij de onbedrukte zijde
naar boven moet worden gelegd.
• NursiCare is niet uitwasbaar. Wassen
verwijdert de ingrediënten en verandert de
werking van het verband.
• Vervang het verband zodra het verzadigd is.
Gooi het verband weg met het normale
huisvuil. Lees voor gebruik de bijsluiter.

schoon verband
bij aanvang.

verzadigd verband
bij vervanging.

