LilyPadz®
Gebruiksaanwijzing & onderhoudsinstucties
Lees deze aandachtig door voor in gebruik name van de LilyPadz

Hartelijk gefeliciteerd! Met LilyPadz heeft u de nieuwste generatie zoogcompressen in handen. We
wensen u en uw baby een fijne borstvoedingsperiode!

Verpakkingsinhoud:
1) 1 bewaardoosje
2) 2 bewaarschildjes
3) 2 zoogcompressen
4) 1 gebruiksaanwijzing

Hoe reinig ik de LilyPadz?
Verwijder voor het gebruik en het schoonmaken de LilyPadz van de transparante bewaarschildjes.
Door het gebruik van LilyPadz zullen huidschilfers, huidvet en dergelijke op de LilyPadz achterblijven.
Deze kunnen de plakkracht nadelig beïnvloeden. Daarom is het belangrijk de LilyPadz goed schoon,
vet- en stofvrij te houden. Reinigen gaat het beste met een olievrije, crèmevrije en lotionvrije zeep.
Ontvettende zeep (bijvoorbeeld afwasmiddel) geven het beste resultaat.
Was de LilyPadz minimaal 1x per dag met zeep (zie boven) en warm water. Wrijf tijdens het wassen de
plakkende zijde van de LilyPadz tegen elkaar of ga er met uw vingers overheen om huidschilfers,
huidvet en dergelijke te verwijderen.

Hoe werken LilyPadz?
LilyPadz werken volgens het eeuwenoude principe dat druk op de tepel (zoals van een vinger) tijdelijk
het lekken van melk tegengaat. Doordat de druk van buitenaf groter is dan de druk vanuit de borst, zal
er geen moedermelk gelekt worden. LilyPadz handhaven de druk die uitgeoefend wordt op het moment
van aanbrengen. Deze druk bepaalt uiteindelijk het succes.
Wanneer de melkproductie nog niet in balans is met de drinkbehoefte van uw baby kan het voorkomen
dat de druk van binnenuit groter wordt dan buitenaf. Er bestaat dan een kans op doorlekken. Het is
daarom aan te raden in deze periode, tussen de voedingen door, de LilyPadz even opnieuw aan te
brengen. LilyPadz kunnen niet gebruikt worden om voedingen over te slaan.

Goed afspoelen met warm water. Schud het water van de LilyPadz en laat ze aan de lucht drogen in
een stofvrije omgeving. (Gebruik eventueel een föhn.)
Droog de LilyPadz niet af met een handdoek, keukenrol of iets dergelijks Hierdoor kunnen er weer
stofjes en pluisjes op de LilyPadz achterblijven die de plakkracht nadelig beïnvloeden.
Indien uw kraanwater veel mineralen of ijzer bevat, raden wij u aan LilyPadz te wassen met
gedestilleerd of zacht water.
Hoe bewaar ik mijn LilyPadz?
Als u de LilyPadz niet gebruikt, bewaar ze dan, na schoonmaken op de bewaarschildjes geplakt in het
doosje.

Hoe breng ik LilyPadz aan?

Kan ik LilyPadz desinfecteren?
Indien nodig kunt u de Lilypadz desinfecteren door ze 1 uur te weken in een bakje met 50% water en
50% azijn. Was ze hierna goed met zeep en spoel goed na met warm water. Door uitkoken of het
gebruik van de magnetronsterilisator zal de levensduur van LilyPadz verkort worden. Slijtage hierdoor
veroorzaakt valt niet onder de productgarantie.
Heel gemakkelijk!
Keer de LilyPadz
binnenste buiten
met de plakkerige
kant naar uw huid.
Wees er zeker van
dat uw borst en de
LilyPadz droog en
schoon zijn.

Plaats de LilyPadz
op de
melkuitgangen van
de tepel. Druk de
LilyPadz
vervolgens stevig
op de tepel*)

Met de tepel
ingedrukt, strijkt u de
LilyPadz glad over
de borst en verwijder
luchtbelletjes.

Verwijder eenvoudig
als u gaat voeden en
breng, na reiniging,
droog weer aan.

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

Kan ik tepelzalf gebruiken?
Het gebruik van tepelzalf kan de plakkracht nadelig beïnvloeden. Gebruik zalf spaarzaam en alleen op
de tepel en areola.
Kan ik LilyPadz gebruiken tijdens het voeden op de andere borst?
Ja, dat kan. Echter het kan voorkomen dat de door de toeschietreflex de melkdruk zo groot wordt, dat
de LilyPadz losraakt en als gevolg daarvan doorlekt. Veelal kan dit voorkomen worden door vóór het
voeden de LilyPadz opnieuw aan te brengen en eventueel met de pols wat extra druk te geven.
Productgarantie
Indien u de bovenstaande instructies opvolgt, zult u lang plezier hebben van uw aankoop.
Productgarantie tot twee maanden na aankoop en op vertoon van aankoopbewijs.
Voor meer informatie kijk op www.lilypadz.nl
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.

Made of 100% Silicone
Made in the USA
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