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Safetac® - vähemmän kipua 
imettävälle äidille

Safetac® Mepilex Transfer on pehmeä ja muotoutuva, ihoa 
suojaava sidos, joka asetetaan rintaa vasten liivinsuojan alle. 
Sidos vähentää imetyksestä johtuvaa kipua ja mahdollistaa hal-
keamien ja haavojen paranemisen, koska tihku-maito pääsee 
sidoksen läpi liivinsuojukseen estäen rinnanpään hautumisen. 
Sidos soveltuu erinomaisesti herkälle iholle, sillä se ei sisällä 
haitallisia liima-aineita, jotka voivat aiheuttaa ihoreaktioita. Sa-
fetac® -teknologian ansiosta se ei myöskään vaurioita ihoa eikä 
tuota kipua vaihdon yhteydessä. Sidos poistetaan imetyksen ja 
suihkussa käynnin ajaksi
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Käyttäjien kommentteja*: 

“ Nyt voin imettää ilman kipua!”

“ Tunsin eron välittömästi” 

“Sen vuoksi pystyin jatkamaan 
imettämistä”

“ Se toimi”

HOITAVA IMETYSSIDOS SAFETAC® -TEKNOLOGIALLA

MEPILEX® TRANSFER LEIKKAUSVINKKI

• Mepilex® Transfer voidaan leikata sopivaksi

• Kiinnittyvä pinta tulee asettaa rintaa vasten

• Liivinsuoja asetetaan Mepilex® Transferin päälle

• Mepilex® Transfer otetaan pois ennen imetystä tai suihkussa käyntiä, 
ja laitetaan takaisin kuivalle iholle sen jälkeen

• Mepilex® Transfer vaihdetaan tarpeen mukaan 

KUINKA KÄYTTÄÄ MEPILEX® TRANSFERIA

*) Tuotekokeilu tuoreilla äideillä Tanskassa, 64 osallistujaa. Afprøvning i Holbæk kommune.Afprøvning i Skanderborg kommune
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14
32
76

Mepilex® Transfer 

Apteekkivalikoima

MSI                   Koko (cm)           Kpl/pakkaus     
334430              7,5 x 8,5                  2

MHC-tuotekoodi
294600         7,5 x 8,5            5  
294700                 10 x 12             5
294800         15 x 20             5
294502                20 x 50                   4  

• Mahdollistaa imetyksen keskeyttämättömän 
jatkamisen

• Ehkäisee tekstiilien aiheuttamaa hankausta

• Kiinnittyy erittäin hellävaraisesti ihoon

• Voidaan käyttää useita vuorokausia 

• Ei sisällä mitään haitallisia ainesosia, jotka voivat 
olla vaarallisia äidille tai lapselle

95% on sitä mieltä, että Mepilex® 
Transfer on helppokäyttöinen*
80% suosittelisi Mepilex® Transfer 
imetyssidoksen käyttöä muille 
imettäville naisille*


