ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ – ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΕΣ ΘΗΛΕΣ?
Η κρέμα Lansinoh HPA® με Λανολίνη για θηλάζουσες μητέρες
είναι η ασφαλέστερη και καθαρότερη λανολίνη του κόσμου
στην οποία απονεμήθηκε το Βραβείο
του Βρετανικού Ιδρύματος Αλλεργιών.
12 Μαρτίου 2009 – Η λανολίνη Lansinoh HPA®, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να
απαλύνει και να προστατεύει τις ερεθισμένες και σκασμένες θηλές των γυναικών που
θηλάζουν, είναι η μοναδική λανολίνη που έλαβε τη Σφραγίδα Έγκρισης του Βρετανικού
Ιδρύματος Αλλεργιών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η λανολίνη Lansinoh HPA®
είναι πιο κατάλληλη για τις γυναίκες που υποφέρουν από αλλεργίες διότι έχει αποδειχθεί
επιστημονικά η μείωση της έκθεσης σε αλλεργιογόνα. Σε μια κλινική δοκιμή που
διεξήχθη σε ευαίσθητο στη λανολίνη πληθυσμό, η λανολίνη Lansinoh HPA® είχε 0%
αλλεργικές αντιδράσεις¹.

Οι μελέτες υποδεικνύουν ότι ποσοστό έως 90% των γυναικών που θηλάζουν υποφέρουν
από ερεθισμένες θηλές και ότι αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που διακόπτουν το
θηλασμό. Η προτιμώμενη θεραπεία για τις ερεθισμένες και σκασμένες θηλές είναι η
ενυδατική επούλωση τραύματος σε συνδυασμό με την εύρεση της αιτίας του ερεθισμού.
Η λανολίνη παρέχει το ιδανικό περιβάλλον ενυδατικής επούλωσης, ωστόσο υπάρχουν
ανησυχίες σχετικά με αλλεργικές αντιδράσεις σε κάποιους βαθμούς καθαρότητας της

λανολίνης.

Η λανολίνη παράγεται από τις εκκρίσεις των σμηγματογόνων αδένων των προβάτων, και
προέρχεται από το μαλλί των προβάτων μετά το κούρεμα. Η αλλεργία στη λανολίνη έχει
καταγραφεί, ωστόσο το αλλεργιογόνο που ευθύνεται εντοπίζεται στο τμήμα των
ελεύθερων αλκοολών της λανολίνης. Επίσης, όταν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες
ελεύθερων αλκοολών λανολίνης, ακόμα και σχετικά μικρές ποσότητες καταλοίπων
καθαριστικού είναι αρκετές για να αυξήσουν την πιθανότητα αλλεργίας. Με άλλα λόγια,
ο συνδυασμός ελεύθερων λιπαρών αλκοολών και καθαριστικών στη λανολίνη έχουν πιο
ισχυρή αλλεργική επίδραση σε σχέση με την παρουσία του μόνο του ενός

Η λανολίνη Lansinoh HPA® παράγεται χρησιμοποιώντας μια μοναδική πατενταρισμένη
διαδικασία και εγγυάται αναλογία ελεύθερης αλκοόλης της λανολίνης μικρότερη από
1,5%. Επιπροσθέτως, η Lansinoh είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που ελέγχει τη
λανολίνη που παράγει για κατάλοιπα καθαριστικών (περιέχει λιγότερο από 0,05%).
Άλλοι ιατρικοί βαθμοί λανολίνης μπορούν μόνο να εγγυηθούν αναλογία ελεύθερης
αλκοόλης της λανολίνης κάτω του 6%, ενώ δεν τίθενται περιορισμοί για κατάλοιπα
καθαριστικών.

Κλινικές μελέτες καταδεικνύουν καθαρά ότι με λανολίνη που περιέχει 6,5% ελεύθερες
αλκοόλες της λανολίνης, ο ευαίσθητος σε λανολίνη πληθυσμός θα παρουσιάσει
αλλεργική αντίδραση σε ποσοστό 41%. Αλλεργικές αντιδράσεις έχουν καταγραφεί σε
ποσοστό 3% καθώς και σε 2,2%. Μόνο όταν τα επίπεδα της ελεύθερης αλκοόλης της
λανολίνης μειώνονται στο 1,5% σε συνδυασμό με αμελητέα κατάλοιπα καθαριστικών, οι

ερευνητές δεν κατέγραψαν καμία αλλεργική αντίδραση στους ευαίσθητους σε λανολίνη
ασθενείς¹.

Η λανολίνη Lansinoh HPA® δεν περιέχει συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, νερό, χημικά και
άρωμα. Οι μητέρες μπορούν να είναι σίγουρες ότι η λανολίνη Lansinoh HPA® δεν
χρειάζεται να αφαιρεθεί πριν το θηλασμό και ότι είναι η ασφαλέστερη και καθαρότερη
λανολίνη στον κόσμο.
¹Clarke et al. Contact Dermatitis 1981: 80-83

Για περαιτέρω πληροφορίες, εικόνες καθώς και για αποστολή προϊόντων προς
αξιολόγηση/δείγματα, παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με την Αγγελική Τσάκαλου,
Διευθύντρια Γυναικολογικών Προϊόντων, στα τηλέφωνα 210 2014306, 693 7434155
ή στο email kite@ath.forthnet.gr
Σημειώσεις για τους Συντάκτες:
• Τα Εργαστήρια Lansinoh ιδρύθηκαν από μια θηλάζουσα μητέρα πριν από
περισσότερα από 20 χρόνια για τη στήριξη των οικογενειών που επιλέγουν το
θηλασμό και την φυσική τροφή των παιδιών με το μητρικό γάλα.
• Η Lansinoh είναι μια από τις ηγέτιδες κατασκευάστριες εταιρείες στο
Ηνωμένο Βασίλειο σε προϊόντα θηλασμού, προσφέροντας υψηλής αποδοχής
προϊόντα, όπως η λανολίνη Lansinoh, σακουλάκια αποθήκευσης μητρικού
γάλακτος, αναλώσιμα και πλενόμενα επιθέματα θηλασμού, χειροκίνητα
θήλαστρα και το σύστημα LatchAssist™ της Lansinoh. Όλα τα προϊόντα της
Lansinoh είναι ελεύθερα Bisphenol-A.
• Η λανολίνη Lansinoh HPA® δεν είναι μόνο για θηλάζουσες μητέρες. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να απαλύνει ερεθισμένα χείλη, ερεθισμούς από πάνα,
ξηροδερμία στους αγκώνες και τα γόνατα, σημεία που το δέρμα «τραβάει»
προκαλώντας φαγούρα, μικρά κοψίματα, καψίματα και αμυχές.
• Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Lansinoh καθώς και για
υποστήριξη των θηλαζουσών γυναικών, παρακαλώ επισκεφθείτε το
www.lansinoh.co.uk
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αλλεργίες παρακαλώ
επικοινωνήστε με την Allergy UK
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 01322 619 898
www.allergyuk.org

