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Veel gestelde vragen beantwoord  

Hoe werkt het? 
Op de juiste manier aangebracht zullen de LilyPadz een stevige druk op de tepel geven waardoor het 
lekken van moedermelk wordt voorkomen. Al eeuwenlang gebruiken moeders hun vinger om deze 
druk te geven tijdens het toeschieten van de melk. LilyPadz maken gebruik van ditzelfde principe . 
zonder handen!   

Hoe blijven de LilyPadz op hun plaats?  
LilyPadz hebben een unieke, zelfhechtende kant waardoor ze op hun plaats blijven zonder enig 
plakmiddel. Door de LilyPadz te wassen met een beetje handzeep na gebruik,verwijder je huidvet, 
cellen etc. De plakkracht neemt dan weer toe.  

Hoe reinig ik mijn LilyPadz?   
In tegenstelling tot plakmiddelen die je wegwast, vernieuwt de zelfhechtende zijde van de LilyPadz 
zich iedere keer als je de LilyPadz wast. Eenvoudig wassen met water en een ontvettende 
zeep(bijvoorbeeld afwasmiddel) om het huidvet te verwijderen, goed afspoelen, overtollig water 
afschudden en een paar minuutjes aan de lucht laten drogen. LilyPadz niet afdrogen met een doek, 
keukenpapier o.i.d. Je drukt de opgeruwde binnenzijde dan weer vol met vezels en de plakkracht zal 
verminderen.   

Hoeveel paar heb ik nodig?                      
Omdat LilyPadz niet absorberen maar voorkomen dat je lekt, heb je nooit natte zoogcompressen die 
je moet vervangen. En anders dan andere herbruikbare zoogcompressen, zul je geen extra paar 
nodig hebben omdat je zoogcompressen in de was zitten. 
Reinigen kost maar een paar minuten per dag en dan zijn je LilyPadz weer klaar voor gebruik. 
Daarom zeggen we: LilyPadz zijn continue bruikbaar in plaats van herbruikbaar!  

Wat gebeurt er als ik transpireer onder de LilyPadz?                
LilyPadz zijn gemaakt uit luchtdoorlatende siliconen, waardoor je huid kan ademen. Hoewel gebruik 
van de LilyPadz er niet voor zal zorgen dat je gaat zweten, kan je, als je zweterig wordt ook onder je 
LilyPadz wat zweet krijgen. Hierdoor kunnen de LilyPadz losraken. We raden je in deze situaties dan 
ook aan om ze samen met een beha te dragen. Dep het vocht zo snel mogelijk weg om de huid weer 
droog te maken. 

LilyPadz zien er plastic uit, zijn ze comfortabel? 
Omdat LilyPadz zijn gemaakt van een dun, zacht, flexibel en ademend siliconen, voelen ze als een 
tweede huid. Ze beschermen de tepel tegen extra vochtigheid, de tepel schuurt niet en er blijven geen 
draadjes of pluisjes

 

achter zoals bij andere zoogcompressen. De meeste moeders vergeten dat ze 
LilyPadz dragen.  

Ik ben allergisch voor latex; kan ik een allergische reactie krijgen op LilyPadz? 
Anders dan latex, is siliconen een materiaal dat niet in verband wordt gebracht met enige allergische 
reactie. Goed wassen voor het gebruik en wees er altijd zeker van dat er geen zeepresten 
achterblijven op de LilyPadz. Sommige vrouwen ervaren een lichte irritatie als ze beginnen met het 
gebruik van LilyPadz. Dit verdwijnt na enkele keren gebruik. 

Zijn LilyPadz veilig?                                                                                                                             
Ja, LilyPadz zijn gemaakt van pure siliconen, een materiaal dat geen allergische reacties geeft. Er is 
geen toename van mastitis of andere complicaties die kunnen voorkomen bij borstvoedende moeders 
geconstateerd. 

Heeft het gebruik van LilyPadz invloed op mijn melkproductie?                                                  
Nee, melkproductie wordt beïnvloed door de vraag van de baby en de mate waarin je je kindje 
aanlegt. Zo lang jij je kindje regelmatig voedt, of afkolft zal deze balans niet verstoord worden. 
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Waar zijn LilyPadz van gemaakt? 
LilyPadz zijn gemaakt van siliconen rubber, hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt voor het maken van 
spenen. De siliconen laag aan de binnenkant is zo zacht dat het een zelfhechtende eigenschap heeft. 

Hoe verwijder ik de LilyPadz?                                                      
Het verwijderen van de LilyPadz is heel eenvoudig. Wip de LilyPadz aan een zijkant los van je huid en 
trek hem er voorzichtig vanaf. Het verwijderen is geheel pijnloos. Als je gaat voeden en je melk schiet 
gemakkelijk toe, dan raden wij je aan om een doekje bij de hand te hebben als je de LilyPadz 
verwijdert. Door het wegvallen van de druk en het makkelijk toeschieten kan er dan ineens wat melk 
vrij komen. 

Kan ik mijn LilyPadz desinfecteren?  
Ja, dat kan. Je kan ze een keertje kort uitkoken (1 a 2 minuten). Langer en vaak uitkoken kan de 
zelfhechtende zijde van de LilyPadz nadelig beinvloeden.  De beste manier is om de LilyPadz te 
desinfecteren is om ze af te nemen met isopropyl alcohol. Verzeker je ervan dat de alcohol compleet 
is opgedroogd voordat je de LilyPadz opnieuw aanbrengt                                                                                              

Ik heb een ingetrokken tepel. Zijn LilyPadz voor mij geschikt?                                                   
Helaas, we raden je af om LilyPadz te gaan gebruiken. Door de ingetrokken tepel kan er geen druk 
worden gegeven op de melkkanaaltjes waardoor de werking van de LilyPadz te niet wordt gedaan. 

Kunnen LilyPadz s nachts gedragen worden?                               
Ja zeker, dat is een van de beste eigenschappen van LilyPadz. Omdat ze hechten op je huid, kun je 
ze zelfs zonder beha dragen en daardoor beha-loos slapen. En dat is een luxe voor iedere 
borstvoedende moeder.  

Zijn LilyPadz zichtbaar onder mijn kleding?                           
Nee, LilyPadz zijn zo dun en transparant dat ze niet zichtbaar zijn onder bijna alle soorten kleding.  

Hoe lang gaan LilyPadz mee? 
Wanneer je ze volgens aanwijzing gebruikt en reinigt, gaat een paar maandenlang mee. Sommige 
vrouwen hebben één paar langer dan 6 maanden gebruikt.      

Hoe gebruik ik LilyPadz?  

              

*) LilyPadz houdt de druk die wordt gebruik tijdens het opbrengen vast. De mate van druk die je 
dan  gebruikt is bepalend voor het succes. Geef stevige druk en vermijdt luchtbelletjes.   

made of: 100% siliconen 
Imported by 
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Sommige vrouwen kunnen een lichte irritatie ervaren bij de eerste keren gebruik van LilyPadz.  
Dit verdwijnt naar enkele keren gebruik. Waarschuw anders de huisarts. 

Product en verpakking buiten bereik van kinderen bewaren.      Meer weten? www.lilypadz.nl

 

Keer  de LilyPadz 
binnenste buiten  
met de plakkerige 
kant naar je huid. 

Met je vinger in 
het midden van 
de LilyPadz druk 
je je tepel in.*) 

Met de tepel 
ingedrukt, strijk je 
de Lilypadz  glad 
over je borst. 

Verwijder eenvoudig 
als je gaat voeden 
en breng daarna 
weer aan. 

http://www.lilypadz.com
http://www.lilypadz.nl

