
Η νέα MAM Perfect:
60% πιο στενός λαιμός

4 φορές πιο απαλό πιπίλισμα *
Σχεδιασμένη για να μειώσει

το ρίσκο των στραβών δοντιών.

Με τη  συνεργασία ειδικών επιστημόνων      Κλινικά ελεγμένη
Ποιότητα ΜΑΜ
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MAM PerfectΣυνηθισμένη πιπίλα
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Flex®

60% λεπτότερη
3 φορές μαλακότερη*
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Επιστημονικές πληροφορίες

Έλεγχος πιπίλας

DDr. Βärbel Reistenhofer, Οδοντίατρος – ορθοδοντικός, Βιέννη Αυστρίας, 
σχετικά με τις ιδιότητες της ιδανικής πιπίλας:

 Λεπτός λαιμός, ώστε τα δόντια του μωρού να έχουν τις καλύτερες δυνατές επαφές. Συνεπώς, 
το κλείσιμο του στόματος και η διάπλαση των δοντιών θα δέχονται τη λιγότερη δυνατή παρεμβολή.
Μαλακή, ελαστική θηλή που προσαρμόζεται χωρίς αντίσταση στην ανατομία της γνάθου και
των δοντιών του μωρού.
Συμμετρική θηλή ώστε να μην τοποθετείται στο στόμα με λανθασμένο τρόπο.
Ασπίδα με ανατομικό σχήμα και με μεγάλα ανοίγματα αερισμού ώστε να αποφεύγονται
ερεθισμοί γύρω από τα χείλη.    
Προσεκτικά ελεγμένη. Κατασκευασμένη από υλικό που δεν περιέχει δισφαινόλη Α (BPA FREE)

 
 

H DDr. Βärbel Reistenhofer συνιστά καθημερινά την πιπίλα ΜΑΜ Perfect.

MAM Perfect  
σε χρήση

Συνηθισμένη πιπίλα
σε χρήση

Η λύση της ΜΑΜ: πιο λεπτός, πιο μαλακός λαιμός

Το πιπίλισμα επηρεάζει τη θέση των δοντιών

Οι γονείς συχνά ρωτούν το γιατρό για τα μειονεκτήματα του πιπιλίσματος, που δεν εξυπηρετεί διατροφική ανάγκη. Είναι γεγονός ότι το 
πιπίλσμα είναι μια εξαιρετικά σημαντική αναπτυξιακή ανάγκη του μωρού.  Η επίδρασή του στη θέση των δοντιών και στην οδοντική διάπλση 
είναι ένα τρέχον θέμα επιστημονικής συζήτησης.

Αφ΄ ενός είναι σημαντικό το αντικείμενο που πιπιλίζει  το μωρό. Μια πιπίλα είναι πολύ προτιμότερη από ένα δάκτυλο του μωρού, ένα  παιχνδι 
ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο - όχι μόνον επειδή είναι πιο εύκολη η απεξάρτηση από την πιπίλα αλλά και επειδή έχει αποδειχθεί ότι μειώνει 
τον Κίνδυνο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου. (Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα mambaby.com)    

Αφ΄ ετέρου τα χαρακτηριστικά της σωστής πιπίλας είναι ακόμη  υπό συζήτηση. Πολλές  συνηθισμένες πιπίλες άλλων κατασκευαστών ασκούν 
πολύ περισσότερη πίεση στα δόντια και τις γνάθους λόγω μειονεκτημάτων του υλικού και του σχήματός τους. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι έτσι 
αυξάνεται η πιθανότητα για στραβά δόντια στο μέλλον.

*Κατά μέσο όρο: 53 - 78% πιο λεπτός λαιμός /1,50 - 5,33 φορές πιο μαλακή από μια συνηθισμένη πιπίλα σιλικόνης

Όλες οι πιπίλες ΜΑΜ τηρούν αυτή τη σχέση. Η MAM Perfect
προχωράει ένα ακόμη βήμα με στόχο γερά και υγιή δόντια και 
σωστή ανάπτυξη των γνάθων.

Ο λαιμός της θηλής  της πιπίλας έχει διάμετρο μόνον 2,28 χιλ. 
και είναι κατά πολύ λεπτότερος από τις υπόλοιπες πιπίλες της 
αγοράς (συγκρίθηκε με 27 μοντέλα)
Ο λαιμός της θηλής είναι πιο μαλακός και πιο ευπροσάρμοστος  
(συγκρίθηκε με 13 μοντέλα)

Έτσι η MAM Perfect περιορίζει τα στραβά δόντια και συμβάλλει 
στην υγιή στοματική ανάπτυξη.



Το Αυστριακό Ινστιτούτο Ερευνών (OFI) έλεγξε 27 πιπίλες από 
όλο τον κόσμο για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο λαιμός 
της MAM Perfect με διάμετρο 2,28 χιλ. είναι κατά πολύ                 
ο λεπτότερος  λαιμός πιπίλας.

Πλεονέκτημα στο σχεδιασμό: H αναλογία  της διάστασης του 
λαιμού και της κορυφής της θηλής περιορίζει την ομοιότητα της 
πιπίλας με τον αντίχειρα, ένα σχήμα επιβλαβές για τα δόντια του 
μωρού. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η συμπαγής μορφή του 
λαιμού της πιπίλας κατά το πιπίλισμα. Σ΄αυτό ακριβώς το 
κρίσιμο σημείο υπερτερεί η πιπίλα MAM Perfect, που είναι 
περίπου 60% λεπτότερη από τις υπόλοιπες πιπίλες που 
συμμτείχαν στην έρευνα.
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MAM Perfect: Η πιο μαλακή πιπίλα από όλες

Δύναμη σε cN

MAM
Perfect

Index μαλακότητας

Πιπίλα

mm

Index λεπτότητας

Πιπίλα

MAM
Perfect

Μοντέλο 1

Ο διευθυντής των Μελετών καθηγητής Prof. Dr. Hans-
Peter Bantleon δηλώνει ότι «Ακόμη και οι πιπίλες που
διατείνονται ότι είναι ιδιαίτερα φιλικές προς τα δόντια
του μωρού απαιτούν στο πιπίλισμα πολύ περισσότερη
προσπάθεια από ότι μια πιπίλα MAM Perfect.»

 

Λεπτός λαιμός - υγιή δόντια

Απόσταση ανάμεσα
στις φατνιακές πτυχές
με χρήση πιπίλας
MAM Perfect  

Απόσταση ανάμεσα στις φατνιακές 
πτυχές με χρήση συνηθισμένης 
πιπίλας 

MAM Perfect: Η πιο λεπτή πιπίλα από όλες

Μοντέλο 2 Μοντέλο 3
Μοντέλο 4 Μοντέλο 5

Μοντέλο 6 Μοντέλο 7

Μοντέλο 1

Μοντέλο 2
Μοντέλο 3 Μοντέλο 4

Μοντέλο 5

Μοντέλο 6 Μοντέλο 7

Όταν μια πιπίλα χρειάζεται πολύ χώρο ή ένα μωρό χρειάζεται πολύ 
δύναμη για να πιπιλίσει, η διάπλαση των δοντιών, των γνάθων και 
των μυών του προσώπου επηρεάζονται πολύ αρνητικά. 
Στην Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Βιέννης                
μελετήθηκαν 13 διαφορετικές πιπίλες σχετικά με την απαλότητα και 
την ελαστικότητά τους.

Συμπέρασμα: Ο λαιμός της MAM Perfect είναι 3 φορές πιο 
μαλακός από τις συνηθισμένες πιπίλες και προσαρμόζεται χωρίς να 
ασκεί καμία ιδιαίτερη πίεση.

Μια μελέτη του Dr. Reinhold Kerbl και της ομάδας του στο               
Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Leoben, Αυστρίας  δείχνει τι 
ακριβώς μπορεί να εμποδίσει την υγιή διάπλαση των δοντιών:           
Η απόσταση της άνω και της κάτω γνάθου με μια συνηθισμένη 
πιπίλα είναι περίπου διπλάσια από ότι με μια πιπίλα MAM Perfect.

Ο καθηγητής Dr. Reinhold Kerbl  δηλώνει «Το άνοιγμα
ανάμεσα στις  γνάθους με τη νέα  πιπίλα με τον πολύ
λεπτό λαιμό της και το μαλακό υλικό της περιορίζεται
σημαντικά. Αυτό φαίνεται και σε μια εξέταση υπέρηχου.»

Συμπέρασμα: Ο εξαιρετικά λεπτός και ελαστικός λαιμός της           
MAM Perfect μειώνει τον κίνδυνο για στραβά δόντια στο μέλλον.



Επιστημονικά σχόλια για τις μελέτες της MAM Perfect.

 

  
 

Η MAM Perfect διατίθενται σε 3 μεγέθη:

Dento-
Flex ®

Τι λένε οι ειδικοί:

  

  

 

 

 
 

*A.A.P.D. (Αμερικανική Παιδοδοντική Ακαδημία), Σικάγο, Μάιος 2010 & E.A.P.D. (Ευρωπαϊκή Παιδοδοντική Ακαδημία), Harrogate, Ιούνιος 2010

O Dr. Peter W.Weiss, Αντιπρόεδρος του Ι.C.M.R.S., 
εξέτασε και σχολίασε τις κλινικές μελέτες και το                 
πειραματικό υλικό της MAM Perfect. Επιβεβαιώνει ότι 
ο λαιμός της πιπίλας είναι πολύ λεπτότερος από μιας 
συνηθισμένης πιπίλας και ότι η ελαστικότητα της θηλής 
της είναι πολύ μεγαλύτερη. 

Το συμπέρασμά του είναι ότι η  MAM Perfect πιθανότατα                
θα  συμβάλλει στον περιορισμό των προβλημάτων σύγκλεισης.

Dr. Peter W.Weiss, αντιπρόεδρος του Ι.C.M.R.S
δηλώνει «Κατά τη γνώμη μου όσο πιο λεπτή, 
πιο ελαστική και πιο ευπροσάρμοστη είναι
η θηλή μιας πιπίλας, τόσο μικρότερος είναι
ο κίνδυνος για αρνητική επίδρασή της 
στη διάπλαση των δοντιών ενός μωρού.»

Η MAM Perfect  είναι το αποτέλεσμα μιας εντατικής ομαδικής έρευνας. Πολυάριθμοι επιστήμονες και διεθνείς ειδικοί  διαφόρων 
ειδικοτήτων συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους και την ουσιαστική κριτική τους στη δημιουργία από τη ΜΑΜ αυτού του επιτεύγμα-
τος, που έχει ως στόχο της την υγιή διάπλαση των δοντιών και της γνάθου.

Dr. Yvonne Wagner, Κλινική του Πανεπιστημίου Jena (Γερμανία): «Ο ιδιαίτερα λεπτός και μαλακός λαιμός της MAM 
Perfect ελαχιστοποιεί την πίεση στη γνάθο του μωρού. Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο προβλημάτων σύγκλεισης.» 

Dr Michael Bertl, Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Αυστρία): «Από όλες τις πιπίλες που εξετάστη-
καν η MAM Perfect είχε τον λεπτότερο και πιο ελαστικό λαιμό. Χάρη στο Dento-Flex είναι περίπου 60% λεπτότερος και 
3 φορές πιο μαλακός από τα συγκρινόμενα προϊόντα.»

Martina Wojna, Παιδαγωγός ανάπτυξης, Ernstbrunn, (Αυστρία): «Το πιπίλισμα είναι ένα συγγενές αντανακλαστικό που 
εκτός των άλλων ικανοποιεί μια έντονη συναισθηματική ανάγκη. Με τη βοήθεια της νέας πιπίλας MAM Perfect αυτή η 
ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί χωρίς τύψεις συνειδήσεως.» 

Gabriela Stenz, Μαία και Επιστημονική Σύμβουλος, Delmhorst, (Γερμανία): «Η νέα πιπίλα MAM Perfect καλύπτει όλες 
τις φυσιολογικές και ανατομικές απαιτήσεις του πιπιλίσματος που δεν αφορά διατροφικές ανάγκες.»

Μια επισκόπηση* μεταξύ 220 διακεκριμένων επιστημόνων οδοντιάτρων σε 18 χώρες έδειξε ότι το 95% πιστεύει ότι η MAM Perfect 
πιθανότατα συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου συγκλεισιακών προβλημάτων όπως η χασμοδοντία. 
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*Κατά μέσο όρο: 36-76% πιο λεπτός λαιμός,
 2-8 φορές πιο μαλακή από μια συνηθισμένη πιπίλα σιλικόνης.


