iNurse®
har vist sig at have
en smertelindrende effekt
hos 3 ud af 4 ammende
kvinder *
• 90% af kvinder oplever smerte
i forbindelse med ammestart
• 3 ud af 4 kvinder oplever smertelindring ved brug af iNurse® *
• Anbefales af jordemødre, sundhedsplejersker og ammevejledere

Forebygger revner,
brystbetændelse og
svamp

Udtalelser
”Den første uge efter fødslen brugte jeg iNurse
mere eller mindre hele tiden. Det virkede smertelindrende”.
Anne-Sofie, mor til Carl-Victor, Odense

”Jeg synes at iNurse er genial fordi den med
sin bløde og afrundede form beskytter de sårbare
brystvorter i mere end én forstand. Brystvorten
beskyttes både mod friktion fra blandt andet BH,
og den holdes tør mellem amning, idet de smarte
udløbshuller i bunden lader modermælken sive ud.
derved mindskes risikoen for svamp betydeligt”.
Jordemoder Charlotte Kogler, København V.

”Jeg vil helt bestemt anbefale iNurse til andre
kvinder. Det er et vidunderligt produkt. Jeg har to
andre børn, hvor jeg måtte opgive amningen pga.
smerter, rødme, svamp og betændelse. Noget jeg
havde ønsket så meget som ikke lykkedes. Jeg er
lykkelig over at kunne amme i 6 måneder denne
gang”.

Mette, mor til Anton, Frederikssund
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• Omkring 1/3 får revner og sår de
første uger af amningen
• Eksperter anbefaler lufttørring som
en af de mest effektive metoder til at
forebygge og behandle revner,
brystbetændelse og svamp1
• iNurse tillader brystet at lufttørre
under tøjet, og beskytter mod friktion
fra tøjet
®

Hjælp til
den ammende
mor

iNurse® fås på udvalgte
apoteker.
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Bruges imellem amningerne

Hjælp til den
ammende mor
• 10% af kvinder, der påbegynder et
ammeforløb stopper med at amme inden
der er gået 2 uger
• Hovedårsagerne til tidligt ammestop er
hovedsagligt smerter, sår, brystbetændelse
og svamp; komplikationer som brystskallerne fra iNurse® netop forebygger
og behandler
• Amning har flere beviselige helbredsmæssige fordele for både mor og barn2
• iNurse designet og produceret i Danmark.
®

Sådan virker
iNurse®
Brystskallerne fra iNurse® er specialdesignede
af certificeret medicinsk godkendt plast og uden
ftalater og andre farlige stoffer. iNurse® placeres
under tøjet, sådan at de 5 udløbshuller vender
nedad. Forneden mellem iNurse® og BH`en
placeres et til to luftige ammeindlæg. Ventilationshullerne i iNurse® sørger for at brystvorterne
tilføres luft og ilt, hvilket fremmer sårheling og
forbygger mod brystbetændelse og svamp.

Produktet fås både i hvid/lyserød og hvid/lyseblå.
Help for nursing mothers

Nu også med farveadskillelse
For netop at undgå øget smitterisiko, har
iNurse® nu lanceret de effektive brystskaller
med farveadskillelse, således man kan kende
forskel på, hvilken der hører til det raske og
det med svamp eller brystbetændelse.

Brugsvejledning
iNurse® virker bl.a. ved at tillade brystet at
lufttørre, og det er derfor vigtigt at sikre korrekt brug, for at få den ønskede effekt. Det er
vigtigt, at iNurse® ikke trykkes hårdt ind mod
brystet af fx en for stram amme-BH, hvormed
man risikerer at blokere lufttilførslen og at
afklemme mælkegangene i brystet. Sidder
iNurse® ikke for stramt rapporterer 4 ud af 4
kvinder en smertelindrende effekt*.

* Tilfredshedsundersøgelse fra 2017 viser, at 3 ud af 4
kvinder rapporterede smertelindrende effekt ved brug af
iNurse®. Ekskluderes de kvinder, der oplyste, at iNurse®
sad for stramt, oplevede 4 ud af 4 kvinder smertelindring.
For mere information om tilfredshedsundersøgelsen,
kontakt mail@inurse.dk
1 Prevention of and therapies for nipple pain:
a systematic review, Morland-Schultz & Hill, J Obstet
Gynecol Neonatal Nurs. 2005
2 Se bl.a. kellymom.com og ammenet.dk

