FOR IMMEDIATE RELEASE

ALLERGIKER – HUR SÄKER ÄR DIN BRÖSTVÅRTSKRÄM?
Lansinoh HPA® Lanolin för ammande mammor, världens säkraste och
renaste lanolin, är nu den enda bröstvårdskrämen som har fått det
Brittiska Allergiförbundets godkännandesigill!

12 Mars, 2009 – Lansinoh HPA® Lanolin, specifikt utvecklat för att lindra och skydda
ömmande, spruckna och såriga bröstvårtor hos ammande mammor, har fått det Brittiska
Allergiförbundets bekräftelse genom att vara det enda lanolin som tilldelats deras
godkännandesigill. Detta bekräftar att Lansinoh HPA® Lanolin är mer lämplig för
allergiker då den har vetenskapligt bevisats reducera exponering för allergener. I en
klinisk studie utförd på en lanolinöverkänslig population, visade Lansinoh HPA®
Lanolin 0% allergisk reaktion.¹
Studier antyder att upp till 90% av ammande kvinnor lider av ömmande bröstvårtor, och
att detta är en av de vanligast förekommande orsakerna till att man ger upp amningen.
Vid ömmande och spruckna bröstvårtor är en fuktig sårläkningsmiljö att föredra
tillsammans med hjälp att ta hand om orsaken till tillståndet. Lanolin ger en ideal fuktig
sårläkningsmiljö, men det finns betänkligheter beträffande allergiska reaktioner av vissa
former av lanolin.

Lanolin produceras av sekretioner från talgkörtlarna hos får, och utvinns ur fårpälsen
efter klippningen. Lanolinallergier existerar – Men, allergenet som orsakar detta återfinns
i den fria lanolinalkoholdelen i lanolinet. Dessutom, när den fria lanolinalkoholen är
närvarande i en signifikant mängd, är även relativt små mängder av tvättmedelsrester
tillräckliga för att öka incidensen av allergi. Med andra ord, fria lanolinalkoholer och
tvättmedel tillsammans i lanolin har en starkare allergisk effekt än enbart någon av dem
ensamt.
Lansinoh HPA® Lanolin produceras med en unik, skyddad process, och garanterar ett
innehåll av fri lanolinalkohol på mindre än 1.5%. I tillägg till detta är Lansinoh det enda
företaget i världen som testar sitt lanolin för förekomst av tvättmedelsrester och det
innehåller mindre än 0.05%. Andra medicinska former av lanolin kan bara garantera ett
innehåll av fri lanolinalkohol på under 6%, och ingen specifikation finns för
tvättmedelsrester.
Kliniska undersökningar visar klart att med lanolin innehållande 6.5% fri lanolinalkohol,
har 41% av en lanolinöverkänslig population en allergisk respons. Allergiska reaktioner
har dokumenterats vid 3%, så väl som vid 2.2%. Endast då nivåerna av fritt
lanolinalkohol reducerats till 1.5% i kombination med negligerbara mängder
tvättmedelsrester, har forskare misslyckats med att få fram någon enda allergisk respons
hos lanolinöverkänsliga patienter.¹
Lansinoh HPA® Lanolin innehåller inga konserveringsmedel, inga antioxidanter, inget
vatten, inga kemikalier eller parfym. Mammor kan vara säkra på att Lansinoh HPA®
Lanolin inte behöver torkas av innan amning, och att det är det säkraste, renaste lanolinet
i världen.
¹Clarke et al. Contact Dermatitis 1981: 80-83

