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MULTI-MAM COMPRESSES - ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΘΗΛΩΝ ΓΙΑ 
ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ 

Ενισχύει τη φυσική διαδικασία επούλωσης
Άμεση δροσιστική και ανακουφιστική δράση στις επώδυνες θηλές
Βελτιστοποιεί την κατάσταση της περιοχής των θηλών / του δέρματος
Εξουδετερώνει τους βλαβερούς μικροοργανισμούς 
Βασισμένο σε φυσικά συστατικά (αβλαβές σε περίπτωση κατάποσης)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

•  Προβλήματα στις θηλές που προκαλούνται από τον θηλασμό
•  Επώδυνες, ερεθισμένες και πρησμένες θηλές
•  Φουσκάλες, περιοχές με φλεγμονή και απολέπιση στις θηλές
•  Ανεπαρκής υγρασία στο δέρμα της θηλής

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-MAM COMPRESSES

Το Multi-Mam Compresses έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη φροντίδα των 
θηλών στις μητέρες που θηλάζουν.  Το Multi-Mam Compresses προσφέρει 
μία άμεση δροσιστική και ανακουφιστική δράση στις ερεθισμένες θηλές, 
βελτιστοποιεί την κατάσταση του δέρματος και μειώνει το οίδημα. Κάθε 
επίθεμα είναι εμποτισμένο με ένα τζελ που εμπεριέχει το πατενταρισμένο 
σύμπλοκο 2QR. Αυτό το φυσικό, φυτικής προέλευσης συστατικό έχει τη 
μοναδική ιδιότητα να εμποδίζει τα βλαβερά βακτήρια να έρχονται σε επαφή 
με τους ιστούς. 
Το Multi-Mam Compresses είναι ένα φυσικό προϊόν που βασίζεται στο 
πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR. Το Multi-Mam Compresses σχηματίζει μία 
απαλή και άνετη επικάλυψη στη θηλή και δημιουργεί τις βέλτιστες συνθήκες 
για τη φυσική διαδικασία επούλωσης.  Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε 
το τζελ πριν από τον θηλασμό. Το τζελ αποτελείται από φυσικά, φυτικά 
συστατικά και είναι ασφαλές και αβλαβές εάν καταποθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλύνετε τα χέρια σας. Ανοίξτε το φακελάκι, ξεδιπλώστε το επίθεμα και 
τοποθετήστε την πλευρά που είναι εμποτισμένη με το τζελ επάνω στην 
ερεθισμένη θηλή. Αφήστε το επίθεμα για όσο διάστημα χρειάζεται, αλλά 
τουλάχιστον για 10 λεπτά, κατά προτίμηση για 30 λεπτά και το πολύ για 
1 ώρα. Τυχόν περίσσεια τζελ δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί πριν από τον 
θηλασμό, καθώς η σύνθεση είναι αβλαβής σε περίπτωση κατάποσης. 
Εφαρμόστε το τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, μέχρι να ανακουφιστείτε 
από τις ενοχλήσεις. Το επίθεμα είναι μίας χρήσης. Μετά τη χρήση, απορρίψτε 
το επίθεμα για λόγους υγιεινής.  

Τα επιθέματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερο από 
30 συνεχόμενες ημέρες. Σε περίπτωση που οι ενοχλήσεις επιμένουν ή 
επανεμφανίζονται, πρέπει να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.

Οδηγίες χρήσης

ΤΟ MULTI-MAM COMPRESSES ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Το Multi-Mam Compresses είναι ένα φυσικό προϊόν, βασισμένο στο 
πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR.

INGREDIENTS

Galactoarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer*, Glycerin (plant origin), 
Xanthan Gum.

*Σύμπλοκο 2QR: Πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό εκχυλίσματος 
φύλλων αλόης (Aloe Barbadensis). 

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά του Multi-Mam Compresses 
είναι πολύ σπάνιες. Εάν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε φυτικές ουσίες, 
συνιστούμε να δοκιμάσετε λίγο στην εσωτερική πλευρά του αντιβραχίου. 
Εάν εμφανιστεί κόκκινο σημάδι με κνησμό, σας συνιστούμε να μην 
χρησιμοποιήσετε το Multi-Mam Compresses.

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάξτε το σε σημείο όπου δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν παιδιά, στην 
αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία δωματίου από 10°C έως 25°. Για την 
ημερομηνία λήξης, δείτε το φακελάκι και τη βάση του κουτιού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επώδυνες θηλές 
Ο θηλασμός είναι ο πλέον φυσικός τρόπος για να θρέψετε το μωρό σας 
και του προσφέρει την απαραίτητη σίτιση, φροντίδα και ασφάλεια. Η 
φυσιολογική διαδικασία του θηλασμού των νεογνών προκαλεί ορατές 
αλλαγές στο δέρμα της θηλής, ιδίως πρήξιμο. Τα προβλήματα στις θηλές, 
όπως ερεθισμένες, επώδυνες και πρησμένες θηλές, είναι συχνά στη 
διάρκεια του θηλασμού. Περίπου το 80-95% των μητέρων που θηλάζουν θα 
εμφανίσουν ερεθισμό σε κάποιο βαθμό, με το 26% να αναφέρει υπερβολικό 
πόνο στη θηλή.   
Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε τον σωστό τρόπο θηλασμού, ώστε να 
διασφαλίσετε άνεση στη θηλή κατά τη διάρκεια των γευμάτων, καθώς και 
αποτελεσματική θηλαστική κίνηση του μωρού.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία 
ραγάδων στις θηλές, όπως τα προϊόντα που αφαιρούν τη φυσική λίπανση 
από την περιοχή των θηλών (σαπούνια, σαμπουάν) ή η τάση προς 
ξηροδερμία. 

Σωστή θέση θηλασμού
Μια καλή εμπειρία θηλασμού ξεκινά με τη σωστή τοποθέτηση της θηλής στο 
στόμα του μωρού. Όταν το μωρό έχει προσκολληθεί σωστά, όλη η θηλή και 
η περιβάλλουσα θηλαία άλως βρίσκονται  μέσα στο στόμα του, με τη θηλή να 
κοιτάζει προς το πίσω μέρος του στόματος του μωρού.
Η γλώσσα του μωρού καλύπτει τα κάτω δόντια, προστατεύοντας τη θηλή 
από πιθανό τραυματισμό.

Multi-Mam® Compresses
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MULTI-MAM COMPRESSES ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

revision date: November 2021

1. Ανοίξτε τη 
συσκευασία

2. Βγάλτε το επίθεμα 3. Τοποθετήστε την 
πλευρά με το τζελ 

επάνω στη θηλή σας 

VT410SI.3

 Κατασκευαστής
 BioClin BV, Blaak 555

3011 GB Rotterdam, Ολλανδία

Διανομέας:
Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε., Τατοΐου 97Α & Μάνης, 
14451 Μεταμόρφωση, Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2105787113-4, 
Fax: +30 2105787148 
www.virtuspharma.care




