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Soft

silicone odsávačka mateřského
Elektrická
mléka EasyStart
Miękki
BPA silikon
Silikon

Kompatibilní s ostatními doplňky
Canpol babies pro krmení
a skladování potravin

14 dílů uvnitř balení

free

SILICONE

3m+

Efektivní podpora laktace
180 ml

• Vychází z přirozeného dvoufázového
rytmu sání dítěte

120 ml

• 1. fáze - napodobuje rychlé sání dítěte, které
stimuluje vytékání mléka z prsu
• 2. fáze - napodobuje pomalé hluboké sání
• Třístupňová regulace síly sání
• Jemná silikonová masážní vložka

Víte, že...

• 2 typy napájení (ze sítě nebo bateriemi)

oční kontakt mezi matkou a dítětem stimuluje laktaci? Stejně tak pohled na jeho
fotografii. Největšími nepřáteli laktace jsou únava a stres. Mohou dokonce snížit tok
mléka.

• Kompatibilní s ostatními doplňky Canpol babies
pro krmení a skladování potravin

Kdy budete potřebovat odsávačku?
Odsávačka může být prospěšná
v následujících situacích:
• pokud máte příliš mnoho mléka a cítíte
náhlé přeplnění prsu,
• v případě malé tvorby mléka,
• pokud máte vpáčené, ploché nebo
poraněné bradavky,

• pokud je dítě nemocné a nechce sát,
• potřebujete nějaký čas pro sebe
a o dítě pečují vaši blízcí,
• pokud chcete nastoupit zpět do
zaměstnání a nechcete přerušit kojení.

silicone

silicone
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Soft

silicone
Ruční
odsávačka
mateřského mléka Basic
Miękki
silikon
BPA
Silikon
free

Soft
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silicone
Chránič prsní bradavky
Miękki
EasyStart
silikon
Silikon
0m+

BPA

SILICONE

free

SILICONE

Velmi snadné používání
• Speciálně tvarovaný trychtýř
- pro lepší a těsnější odsávání
• Tvarovaný úchyt
- snadnější odsávání, které nevyžaduje užití velké síly
• Silikonová masážní vložka
- pro jemné a efektivní odsávání
• Stabilizační stojan na láhev

Užitečný během kojení
• Tvar - perfektně sedí na prsou
• Velmi tenký a jemný
- pohodlné pro maminku i dítě
• Vyroben z vysoce kvalitního
silikonu - bez zápachu a chuti
• V praktickém pouzdře
- pro hygienické skladování
a přepravu

• Kompatibilní se všemi klasickými a širokohrdlými láhvemi
Canpol babies

Balení obsahuje:

L

S

Kdy a proč použít chrániče prsních bradavek?
Problém s popraskanými bradavkami se obvykle objeví, když se dítě správně nenaučí
přisát k prsu. V takových případech mohou chrániče bradavek velmi pomoci. Ochraňují
bolavé bradavky, poskytují vám lepší pohodlí a umožňují pokračovat i nadále v kojení.
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Zásobníky
na mléko/potraviny

Sáčky k uchovávání
odsátého mléka
BPA

BPA

free

free

Perfektní k uchovávání mléka
a dalších pokrmů

Perfektní pro uchovávání odsátého
mléka v lednici nebo mrazáku

• Odolné vůči teplotním změnám - vhodné k
uchovávání potravin v ledničce nebo mrazáku

• Sterilní - pro okamžité použití
• Bezpečné - neobsahují BPA

• Kompatibilní s elektrickou odsávačkou EasyStar (možnost odsávání mléka přímo do zásobníku)

• Vzduchotěsné - zipové těsnění a speciální konstrukce

• Ergonomické a pohodlné používání - díky
speciálnímu profilu víčka lze zásobníky
jednoduše stavět na sebe, jsou opatřeny
měrkami

• Pohodlné použití - konstrukce sáčku umožňuje uložení
ve svislé poloze bez rizika rozlití, samolepící etikety jsou
určeny k čitelnému označení sáčku
• Odolné vůči teplotním změnám - vhodné k uchovávání
potravin v ledničce nebo mrazáku

Kompatibilní s elektrickou
odsávačkou EasyStart

Vhodné pro:

Jak rozmrazovat mléko?
mléko

kaše

polévky

dezerty

Umístěte zmrazené mléko přes noc
do lednice. Toto mléko použijte do
24 hodin po rozmrazení.

Rozmrazené mléko v sáčku ohřívejte
v ohřívači nebo v teplé vodě. Nikdy neohřívejte mateřské mléko v mikrovlnné troubě
ani ho nepřevařujte. Vždy zkontrolujte
teplotu podávaného pokrmu.
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Vložky
do podprsenky EasyStart
Nedráždí pokožku a pomáhají v hojení

Vložky
do podprsenky
ABSORBENT

Zajišťují pohodlí a diskrétnost
•

• Prodyšné - nedráždí pokožku
• Super tenké a tvarované - záruka volnosti a pohodlí

ABSORBENT

ABSORBENT

ABSORBENT

Měkké - citlivé k pokožce

• Prodyšné - nezpůsobují podráždění
• Baleno po 2 kusech
- snadné skladování, přeprava a hygiena

• Měkké a šetrné k pokožce
• Každý tampón je zabalený zvlášt
- umožňuje hygienické skladování a přepravu

soft

• Superabsorpční gelová vrstva - zachycuje vytékající
mléko

Extrakt z aloe vera obsažený v podložce má uklidňující, antibakteriální
a hojivé vlastnosti.

Vložky do podprsenky
EasyStart

Vložky do podprsenky

Kdy budete potřebovat vložky a k čemu jsou určeny?
Vezměte si s sebou vložky do nemocnice, protože po narození dítěte (během
několika dní) se výrazně zvýší množství
produkovaného mléka, které může
samovolně vytékat. Vložky takovému
odtoku brání a zároveň chrání váš oděv
před ušpiněním.

NEZAPOMEŇTE VLOŽKY PRAVIDELNĚ
MĚNIT (každé 2-3 hodiny). Nedostatečná
výměna vložek může způsobit podráždění
a zánět!

40 ks

48 ks

40 ks

60 ks
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Vysoce absorpční tvarované
vložky po porodu

Vysoce absorpční tvarované
vložky po porodu, noční

Komfortní a diskrétní v období po
porodu

Nenahraditelné během noci
a prvních dnů po porodu

•

ABSORBENT

•

Prodyšné

• Superabsorpční vložka rychle absorbuje tekutiny
a udržuje vlhkost uvnitř vložky

ABSORBENT

• Ultra absorpční vložka rychle absorbuje tekutiny
a udržuje vlhkost uvnitř vložky
• Měkká vnější vrstva těsně přiléhá k výplni,
nerozvrstvuje se, nedráždí pokožku

• Široký samolepící proužek
udržuje vložku na správném místě

• Široký samolepící proužek udržuje vložku
na správném místě

• Anatomický tvar

• Anatomický tvar

soft

extrathin

NA NOC

Prodyšné

• Měkká vnější vrstva těsně přiléhá k výplni,
nerozvrstvuje se, nedráždí pokožku

šířka: 19 cm
délka: 35 cm
tloušťka: 0,5 cm

Night

šířka: 19 cm
délka: 38 cm
tloušťka: 0,7 cm

Co je poporodní krvácení
a jak si vybrat správné vložky?

Z tohoto důvodu doporučujeme maminkám zabalit
si s sebou do porodnice alespoň 2 balení poporodních
vložek.

Poporodní krvácení se nazývá lochie. Vaše tělo vylučuje
výstelku dělohy, která byla domovem dítěte posledních
9 až 10 měsíců. Krvácení může nastat ihned po porodu,
a to jak po přirozeném, tak i po císařském řezu.

Když si kupujete poporodní vložky, nezapomeňte, že by
měly být prodyšné a superabsorpční. Dalšími výhodami
jsou: anatomický tvar, odpovídající velikost a samolepící
proužek.

Ultra ABSORBENT

soft
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Jednorázové hygienické
podložky

Multifunkční kalhotky

Vhodné pro ženy v období po porodu.
Perfektní při péči o dítě a přebalování

Komfortní a diskrétní
v době zotavování

•

ABSORBENT

90x60cm

•

Voděodolná spodní vrstva

• Rychle absorbují tekutiny
a udržují vlhkost uvnitř podložky

ABSORBENT

• Flexibilní
• Velmi dobře drží vložky na místě

• Měkká horní vrstva je velmi jemná k pokožce

pro ženu
v poporodním
období

užitečné při péči o dítě
a přebalování

Prodyšné

• Kalhotky můžete opakovaně ručně
prát teplou vodou a mýdlem.

ochrana matrace
v dětské postýlce

ultra tenká

L/XL

S/M

Jednorázové hygienické podložky - jsou opravdu potřeba?

Proč potřebujete multifunkční kalhotky?

Velká a tenká jednorázová hygienická
podložka chrání matčinu postel v období
po porodu. Podložka je měkká a příjemná.
Velmi rychle absorbuje tekutiny a neutralizuje
pachy. Je ideální pro přebalování
nebo ochranu matrace v dětské postýlce.

Prodyšné prádlo urychluje hojení. Díky svému
tvaru a elastickému materiálu velmi dobře
drží poporodní vložky. Jsou velmi pohodlné.

Chrání dětskou matraci před protečením,
slinami apod. Praktická pro cestování i
používání doma. Později ji využijete v průběhu
tréninku na nočník. Dodává vašim dětem
komfort a pohodlí.

Při výběru poporodního spodní prádlo zkontrolujte, zda je elastické, měkké a pohodlné

Porodní
a poporodní období
Co budete potřebovat v nemocnici?
Dokumenty:

Pro miminko:

• Občanský průkaz

• Zavinovací plenu (2-3 kusy)

• Průkaz zdravotní pojišťovny

• Ručník

• Těhotenský průkaz s výsledky testů

• Dětské body

• Rodinnou anamnézu

• Lehkou a teplou čepičku

• Rodný nebo oddací list

• Ponožky pro novorozence

• Vyplněný formulář s vybranými jmény

• Elastický šátek
• Deku

Pro vás:

• Pleny

• Kojící podprsenku
• Poporodní kalhotky (několik kusů)
• Toaletní potřeby

• Vlhčené ubrousky
• Dětskou pěnu do koupele, dětský krém
• Dezinfekci na pupík (např. Octenisept)

• Vložky do podprsenky
• Vložky po porodu (alespoň 2 balení)

• Oční roztok pro hygienu a výplach očí
miminek

• Neperlivou vodu
• Balzám na rty
• Župan
• Kapesníčky
• Přezůvky
• Malé občerstvení
• Peníze
• Teplé ponožky
• Tričko nebo košili k porodu

Pro více informaci navštivte:
www.canpol.cz

facebook.com/canpolbabiesCR

instagram.com/canpolbabies_cz
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