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Imetystä suositellaan jatkettavan vähintään yhden vuoden ikään asti 
(Suomen sosiaali- ja terveysministeriö). Rikkonaisista ja kipeistä rinnanpäistä 
kärsii joka kolmas äiti. Imetyksessä alun haasteet ovat kuitenkin voitettavissa. 
Hyvän imuotteen huomioiminen on tärkeää koko imetyksen ajan. Jos 
imetys on kivuliasta, syynä voi olla huono imuote. Jos imetys sattuu, apua ja 
imetysohjausta on saatavilla mm. synnytyssairaalasta ja neuvolasta. Lue lisää 
imetyksestä www.imetys.fi.

Vastasyntyneen kanssa kiireettömät imetysharjoitukset ihokontaktissa 
helpottava hyvän imuotteen löytämistä. Hyvällä imuotteella on kaksi 
keskeistä mittaria: vauva saa tehokkaasti maitoa ja imetys ei satu. Hyvässä 
imuotteessa rinnanpää on syvällä vauvan suussa ja vauvan leuka osuu rinnan 
ihoon, jolloin vauvan pää on todennäköisesti sopivasti takakenossa.

“Hyvän imuotteen perusta on hyvä imetysasento, joka mahdollistaa vauvalle 
pään taivuttamisen taakse ja suun avaamisen ammolleen. Kun vauvan 
ottaa rinnalle, hyvä muistisääntö on “maha mahaa vasten” ja “nenä ja nänni 
kohdakkain”. Tällöin vauvan on mahdollista tarttua rintaan hyvällä otteella.

Rintojen haavaumat ja kivun vuoksi imetysvälien pidentäminen voivat 
altistaa rintatulehdukselle. Imuotteen lisäksi on tärkeää hoitaa jo syntynyt 
haava huolellisesti pitämällä se puhtaana ja estämällä sen arpeutuminen.

Lähde: imetys.fi

RIKKONAISISTA JA KIPEISTÄ 
RINNANPÄISTÄ KÄRSII JOPA  
JOKA KOLMAS IMETTÄVÄ ÄITI



Nursicare-sidokset turvaavat ja edistävät imetystä ja sen jatkumista, 
parantamalla ja ylläpitämällä rinnanpäiden hyvää kuntoa. Nursicare yhdessä 
oikean imuotteen kanssa lievittää kipua ja tukee haavan paranemista.

KIVUNLIEVITYS 
Nursicaren on kliinisesti todistettu vaimentavan kipusignaaleja 
vähentämällä yliaktiivisten hermosolujen herkkyyttä.

NOPEA PARANEMINEN 
Nursicare tarjoaa optimaaliset olosuhteet ihon paranemiseen, 
estää hankausta ja ylläpitää alueen puhtautta ja ehkäisee 
infektioita.

TURVALLINEN ÄIDILLE JA LAPSELLE 
Nursicare-sidokset sisältävät lapselle turvallisia ainesosia, 
jotka täyttävät kaikki asianmukaiset kansainväliset 
turvallisuusstandardit. Ei sisällä lääkeaineita tai muita haitallisia 
ainesosia ja sopii myös villa ja lanoliiniallergisille.

• F68, pinta-aktiivinen puhdistava ainesosa
• Glyseriini, pitää ihon kosteana ja estää sidosta tarttumasta 

kiinni
• Superabsorbentti imee ja sitoo eritteen ja maidon sidoksen sisään

Nursicaren turvalliset ainesosat aktivoituvat äidinmaidosta, 
käynnistäen paranemisprosessin.

NURSICARE RINTASIDOS 

Superabsorbentti imee ja 
sitoo eritteen ja maidon 
sidokseen

Nursicare-sidos 
turpoaa ja täyttää 
haavapohjan

Ylimääräinen kosteus poistuu 
sidoksesta, säilyttäen sopivan 
kosteustasapainon haavalla

Puhdistava ja kosteuttava 
ainesosa vapautuvat 
sidoksesta haavapohjalle

 Superabsorbentti               Puhdistava ainesosa, F68              Kosteuttava ainesosa, glyseriini



Nursicaren käyttö vähentää p.o. kipulääkityksen tarvetta. 
Nursicare-rintasidos perustuu PolyMem-haavasidoksiin, jotka 
ehkäisevät inflammaatioreaktion leviämistä ympäröiviin 
kudoksiin, joka aiheuttaa kudosturvotusta, mustelmia ja kipua.

Nursicare-sidokset vaikuttavat kipureseptoreiden toimintaan 
vähentäen Na-ioneja kapillaarisesti iholta ja ihonalaisesta 
kudoksesta. Tämä vaimentaa kipusignaalien kulkua, joka 
osaltaan voi selittää havaitun kivun vähenemisen. 

Nursicare-sidokset vähentävät sidosten vaihdon yhteydessä 
syntyvää kipua haavalla, sillä ne eivät tartu kiinni haavapohjaan 
sidoksessa olevan glyseriinin ansiosta.

Nursicare-sidokset vähentävät mekaanisen puhdistuksen 
tarvetta, sillä ne irrottavat katetta haavapohjalta. Sidoksessa 
oleva pinta-aktiivinen aine (F68) hakeutuu aktiivisesti 
haavakatteen ja haavapohjan väliin.

NURSICARE JA KIVUNLIEVITYS HELPPOKÄYTTÖINEN



HELPPOKÄYTTÖINEN

Lisää tietoa Nursicaresta osoitteessa
www.nursicare.fi

facebook.com/nursicaresuomi

Nursicare-jälleenmyyjät 
www.bit.ly/nursicaremyyja

*Ole hyvä ja lue pakkauksen mukana tullut käyttöohje ennen  
 Nursicare-rintasidoksen käyttöönottoa. 

Aseta Nursicare-rintasidos imetyksen ajaksi  
puhtaalle tasolle kuvioitu kalvopuoli alaspäin.   

Voit käyttää sidosta useita kertoja, kunnes erite 
tulee näkyviin kuvioidun taustakalvon lävitse ja/

tai sidoksen sitoma maito saavuttaa sidoksen 
ulkoreunat.

Aseta Nursicare-rintasidos liivien alle,  
kuvioitu puoli poispäin iholta. 
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Nursicare-sidoksen glyseriini vetää kudosnestettä ja sen mukana 
ravintotekijöitä haavan pintaan ja pehmentää katetta. Pinta-aktiivinen 
puhdistava ainesosa F68 hakeutuu katteen ja haavapohjan väliin.

HOITOTAPAUKSIA



NURSICARE TURVAA JA EDISTÄÄ 
IMETYSTÄ JA NOUDATTAA 

KORVIKEKOODIA*

*Lue korvikekoodista, Imetyksen tuki ry:n sivuilta 
https://imetys.fi/wp/wp-content/uploads/2017/12/korvikekoodi_2_NETTI.pdf
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Suunnittelimme hoitavat 
Nursicare-rintasidokset 

vähentämään imetyksen 
alussa koettua kipua, sillä kipu 

ei saisi aiheuttaa ongelmia 
äidin ja vastasyntyneen välille. 
Nursicare rauhoittaa ja lievittää 

imetykseen liittyvää kipua ja 
parantaa rikkinäiset ja arat 

rinnanpäät nopeasti.

2/
20

21


