
חוברת תיאורי מקרה



שימוש ברפידות Nursicare לטיפול בפיטמות 
פצועות, סדוקות וכואבות באמהות מניקות

 כאב הוא אחד הגורמים העיקריים להפסקת הנקה. 
 חוסר התייחסות לכאב ו/או טיפול לקוי בכאב, עלולים לגרום 

לאם לדחות הנקות ולחוסר רצון להמשיך ולהניק.

רפידות טיפוליות Nursicare הפתרון השלם 
לאמהות מניקות

הפחתה מהירה בכאב

החומרים הפעילים הייחודיים ברפידת Nursicare עובדים 
יחד כדי לתמוך ולאפשר הפחתת כאב באזור הפצע, כך שהאם 
חווה במהירות הקלה משמעותית בכאב ונוחות באזור הפצע.

רפידה אינה נדבקת

רפידת Nursicare נעימה למגע ומרגיעה את העור. שימוש 
ברפידה משאיר העור רך ולא דביק או שמנוני. הרפידה קלה 

להסרה ואינה נדבקת לפצע. הרפידה עשויה מממברנה 
פולימרית מתקדמת שאינה משאירה כל שאריות או סיבים על 

הפצע או הפיטמה.

לילי:
״התחלתי להשתמש ברפידות Nursicare שבוע לאחר הלידה. הרפידה הקלה 

מאד על הכאבים שהיו לי בפיטמה, אך הרגשתי גם הקלה גדולה בכל האזור 
הכואב והרגיש סביב הפיטמה. הרפידות הגנו לי על הפיטמה גם מפני חיכוך עם 

החזייה שהיה לי קודם. אני לא יודעת איך הייתי ממשיכה להניק אם לא הייתי 
מכירה את הרפידות.״

אפרת:
״ רפידות Nursicare הצילו לי את ההנקה ״

אמהות מספרות

זירוז הריפוי 

רפידת Nursicare תומכת בהליך הריפוי הטבעי של הגוף 
ומספקת את תנאי הלחות האופטימליים כדי לשחזר את העור 

למצב בריאותי תקין. הרפידה עוזרת לשמור על הפטמות 
במצב רך וגמיש.

בטוחה לשימוש 

 Nursicare בטיחות התינוק והאם היא מעל הכל, לכן רפידות
עומדות  בכל הסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים לשימוש 

בטוח ויעיל עבור אימהות מניקות ותינוקות. לרפידות 
Nursicare  אישור FDA  לטיפול בכאבים בפיטמה ופצעי 
הנקה ואישור רגולטורי מקומי בכל המדינות בהן הרפידות 

משווקות. למעלה מ-25 שנים מוצרי PolyMem משמשים 
לטיפול וריפוי פצעים בצורה יעילה ובטוחה.

רפידה מאווררת

רפידת Nursicare מאפשרות לפצע “לנשום”. הממברנה 
החיצונית של הרפידה חדירה למחצה ומאפשרת נידוף של 

נוזלים מהצד הפנימי החוצה וכניסה של חמצן מהצד החיצוני, 
על מנת לשמור של רמת לחות מתאימה באזור הפצע. 

הממברנה שומרת על החלק החיצוני של הרפידה יבש על 
מנת למנוע כתמי חלב על הבגד.

הגנה ומניעה 

מבנה הרפידה והמרכיבים בה נועדו להגן על הפטמה החל 
מהשלב הראשון. רפידות Nursicare הן דקות, רכות 

וגמישות ועוצבו להתאים למבנה האנטומי של השד, למניעת 
 Nursicare חיכוך בין הפטמה הכואבת והחזיה. רפידת

שומרת על הפצע נקי לאורך כל הליך הריפוי, על מנת שלא 
יהיה צורך בשפשוף של הפטמה הפגועה . דליפות החלב 

נספגות וננעלות בתוך הרפידה כך העור נשאר נקי.



ספיגת דליפות/ 
טיפטופים מן הפיטמה 

וכליאתם ברפידה
הנוזלים הכלואים 

ברפידה מתנדפים 
החוצה בהליך מבוקר

 ניקוי הפצע ושיפור 
הפעילות הקאפילרית

הרפידה מתנפחת 
קלות בכדי להיות 

במגע מלא עם 
הפיטמה / מיטת 

הפצע

 Starch Surfactant Glycerin

השילוב של חומר לחות, חומר ניקוי וחומר סופג 
מספק לפצע סביבה אופטימלית להחלמה מהירה 

כאשר רפידת Nursicare ממוקמת 
על הפטמה הכואבת, החומרים ברפידה 

מתחילים לפעול בסינרגיה מלאה על 
מנת להפחית כאבים, לצמצם את 

התהליך הדלקתי ולתמוך בהליך הריפוי.

תהליך הריפוי: 

הרפידה סופגת את הנוזלים ומתרחבת מעט על מנת ליצור 
מגע מלא עם מיטת הפצע.

חומר הניקוי הייחודי עוזר לשמור על הפיטמה נקייה ומסיר 
את הרקמות שנפגעו.

הגליצרין, שנמצא ב Nursicare, מספק לחות וסביבה 
אופטימלית לרפוי הפצע ומונע מהרפידה להדבק לעור.

התכונות הייחודיות של חבישת PolyMem משולבות 
ברפידת Nursicare על מנת להפוך את נרסיקר לא רק 

לרפידה נוחה, אלא גם לעזור להפחית ולצמצם את ההליך 
הדלקתי ובכך להפחית משמעותית את זמן הכאב.

הרפידה כולאת את הנוזלים בתוכה ומנדפת אותם החוצה 
בהליך מבוקר, כך שלא יחזרו לכיוון העור ומיטת הפצע.

רפידה רוויה יש צורך להחליף בחדשהרפידה לחה אין צורך בהחלפה

שימוש ברפידה: 

 1. לפני השימוש הראשוני ברפידת Nursicare, יש לנגב קלות את הפטמה ואת האזור שמסביב עם מטלית לחה או חלב אם. 
אין לייבש את העור או הפטמה - הלחות תסייע להפעיל את החומרים הפעילים בתוך הרפידה.

 2. יש להניח את הרפידה על גבי הפיטמה, כך שתכסה את האזור הפגוע או הכואב, כאשר הצד המודפס 
פונה כלפי חוץ לכיוון החזייה.

3. לפני הנקה או שימוש במשאבת חלב, יש לנגב  קלות את האזור במעט מים או חלב אם.

4. בזמן הנקה, יש להוציא את הרפידה ולהניח אותה על משטח נקי כאשר הצד שאינו מודפס פונה כלפי מעלה.

?Nursicare מתי להחליף את רפידת

רפידת Nursicare היא בעלת כושר ספיגה גבוה ואין צורך 
להחליפה לאחר כל הנקה, אלא רק כאשר הרפידה רוויה 

בנוזלים ובהתאם לקצב דליפות החלב מן השד. כאשר כתם 
ספיגת הנוזלים נראה מהצד החיצוני של הרפידה ומגיע קרוב 

לשולי הרפידה, סימן שהרפידה רוויה ויש להחליפה בחדשה.

לא רחיץ- יש להשליך בגמר השימוש

הוראות שימוש: 



בת 30 , לאחר לידה ראשונה. הגיעה עם פצעים ועם כאבים בשתי הפטמות 
ארבעה ימים בלבד לאחר הלידה, כתוצאה מתנוחת הנקה לא נכונה.  לא הצליחה 

להניק יותר ולכן עברה לשאיבות חלב אשר גם גרמו לכאב וסבל רב. לא הצליחה 
לשאוב מספיק ולכן הוסיפה גם תמ”ל. בנוסף לפצעים הגיעה לקליניקה גם עם 

גודש, מפני שהפסיקה להניק או לשאוב כתוצאה מהכאבים. טיפול באמצעות 
רפידות NURSICARE בלבד.

אנה, 
תיאור מקרה 1

NURSICARE לאחר 4 ימים, סוף טיפוללאחר יום אחדתחילת טיפול ברפידות

דרגת כאב- 0 דרגת כאב- 10  דרגת כאב- 3 

DMD, RN, IBCLC תמונות בחסות ד“ר ג‘ינה ויסמן © 

אמא בת 30 , לאחר לידה שניה. הגיעה לקליניקה עם תינוקת צהובה ועם גודש. 
האמא בהנקה מלאה חשבה שהתינוקת יונקת, בפועל לא העבירה חלב בצורה 

יעילה )לראיה הפצע( ואז התינוקת לא פינתה נכון את החלב ונוצר גודש. תינוקת 
עם לשון קשורה דרגה 2 –בוצע שחרור לשון. פצעי חיכוך בשתי הפטמות, גודש 

בעקבות אי פינוי חלב. טיפול באמצעות רפידות NURSICARE בלבד.

ליאת, 
תיאור מקרה 2

NURSICARE לאחר 3 ימים, סוף טיפוללאחר יומייםתחילת טיפול ברפידות

דרגת כאב- 0 דרגת כאב- 10  דרגת כאב- 1 

DMD, RN, IBCLC תמונות בחסות ד“ר ג‘ינה ויסמן © 



DMD, RN, IBCLC תמונות בחסות ד“ר ג‘ינה ויסמן © 

אמא בת 32 , לידה ראשונה. ברקע ניתוח להקטנת שדיים בו נאמר לה שיש סבירות גבוה מאד 
שלא תוכל להניק. חמישה ימים לאחר הלידה הגיעה לקבלת יעוץ.

תינוקת עם לשון קשורה דרגה 3, פצעי חיכוך )שיפשוף(  בשני הצדדים. בצקת בשד )שד לא 
אלסטי( וגודש האופייני לנשים אחרי ניתוח בשד.  לא בוצע שחרור לשון והפצעים החלימו 

בעזרת טיפול ברפידות נרסיקר בלבד.

מיכל, 
תיאור מקרה 3

NURSICARE לאחר 5 ימים, סוף טיפוללאחר 3 ימיםתחילת טיפול ברפידות

דרגת כאב- 0 דרגת כאב- 2 דרגת כאב- 7 

בת 34. לידה שלישית, כאבים עזים ופצעים בשתי הפטמות . לשון קשורה דרגה 3, 
 בוצע שחרור לשון. שימוש ברפידות נרסיקר בלבד. הטבה משמעותית בפצעים 

ובכאב תוך ימים בודדים תוך המשך הנקה מלאה.

קייט, 
תיאור מקרה 4

לאחר 7 ימים, סוף טיפוללאחר 3 ימים

דרגת כאב- 0 דרגת כאב- 2 דרגת כאב- 8 

NURSICARE תחילת טיפול ברפידות

DMD, RN, IBCLC תמונות בחסות ד“ר ג‘ינה ויסמן © 



שאלות ותשובות

האם Nursicare בטוחה לשימוש 
עבור תינוקות?

הרפידה ספוגה בנוזלים תוך יממה 
אחת, מה לעשות?

האם יש צורך לשטוף את הפיטמה 
לפני הנקה?

האם ניתן לשלב את רפידת 
Nursicare עם חומרים אחרים 

לטיפול בפטמות?

אם איני מרגישה הקלה בכאב לאחר 
24 שעות, מה לעשות?

משרד הבריאות קבע כי לפני הנקה יש להסיר מהפיטמה כל חומר הבא במגע עם הפיטמה. 
במקרה של רפידות נרסיקר שאינן נדבקות או מפרישות חומרים לפיטמה, ניתן לנגב את 

הפיטמה קלות במעט חלב אם או מים.

לרפידת נרסיקר כושר ספיגה מעולה. בממוצע היא יכולה להיות בשימוש מספר ימים עד אשר 
היא רוויה בטפטופים מהפטמה. כמובן שקצב טפטוף החלב הוא אישי ועל כן משתנה בין אם 

 לאם. ברוב המקרים הטפטוף הרציני ביותר נקרא רפלקס שחרור החלב ומתרחש בזמן ההנקה. 
 לכן, בזמן ההנקה מומלץ להוציא את שתי הרפידות בו זמנית על מנת שלא יספגו בנוזלים. 

)ראי הוראות שימוש(

רפידות Nursicare עומדות  בכל הסטנדרטים בינלאומיים המחמירים ומתאימות לשימוש 
בטוח ויעיל עבור אימהות מניקות ותינוקות. לרפידות Nursicare  אישור FDA, ו- CE לטיפול 
בכאבים בפיטמה ופצעי הנקה ואישור רגולטורי מקומי בכל המדינות בהן הרפידות משווקות. 
למעלה מ-25 שנים מוצרי PolyMem משמשים לטיפול וריפוי פצעים בצורה יעילה ובטוחה.

רפידת נרסיקר מכילה את כל החומרים הנחוצים לריפוי מלא של פצעי הנקה וכאבים 
בפיטמה. אין צורך להשתמש בחומרים נוספים מלבד הרפידה. אין מניעה לשלב את 

הרפידה עם חומרים נוספים

החומרים הפעילים ברפידה משופעלים על ידי ספיגת נוזלים. במידה והרפידה לא ספגה אף 
טיפטוף מהשד ונשארה יבשה כפי שהייתה באריזה, מומלץ ללחח מעט את הפיטמה עם מעט 

חלב אם או מים. )ראי הוראות שימוש (

היכן ניתן להשיג את רפידות נרסיקר?

כמה זמן מותר להשתמש 
?Nursicare ברפידת

ניתן לרכוש את רפידות נרסיקר בבתי המרקחת של סופר פארם, רשת מוצצים, 
 בכל בתי המרקחת של קופות החולים ובחנויות הנבחרות. 

www.nursicare.co.il מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט

ניתן להשתמש באותה הרפידה עד 5 ימים או עד אשר היא רוויה בנוזלים )הראשון מהשניים(, 
כל עוד הרפידה היגיינית לשימוש. אין מגבלה למשך תקופת השימוש ברפידות נרסיקר.

?PolyMem מה זה

פולימם היא אחת החבישות המובילות בעולם, לטיפול במגוון רחב של 
פצעים כולל פצעים קשיי ריפוי, כיבים, כוויות, פצעי ניתוח ועוד. 

חבישת פולימם היא ייחודית גם במבנה וגם בחומרים ומשלבת בתוכה את כל 
המרכיבים הדרושים להחלמה מהירה ויעילה של פצעים והפחתת כאבים.
חבישת פולימם ידועה כבר למעלה מ-25 שנים כטיפול המומלץ לפצעים 

כרוניים ואקוטיים.
רפידת Nursicare מבוססת על הטכנולוגיה של חבישות PolyMem אך 

מיועדת לטיפול בפצעי הנקה ולשימוש על ידי אימהות מניקות.
חבישות PolyMem מיוצרות בארה”ב ומשווקות בלמעלה מ-60 מדינות 

ברחבי העולם.
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