
Zilverkapjes bij borstvoeding

Zilverkapjes zijn erkend als medisch hulpmiddel. Zodoende zijn de zilverkapjes in België 
opgenomen in het bestelsysteem van de apotheken. Ze worden met inachtneming van de EU-
richtlijnen, in Italië, geproduceerd.

Het gaat om de twee modellen 'Silverette' en 'Silver cap'. De helende werking van de moedermelk 
in combinatie met de antibacteriële en antivirale werking van het zilver doen tepelkloven, 
tepelontstekingen en spruw op natuurlijke wijze genezen.

• De 'Silverette' zilverkapjes zijn geproduceerd met 925/1000 puur zilver, zoals 
een sieraad. Deze zilverkapjes zijn geclassificeerd als Medisch Hulpmiddel 1. 
Kosten: 55 euro inclusief BTW. CNK code is 3907854.

• De 'Silver cap' zilverkapjes hebben een gepatenteerd multi-layer laminaat 
technologie die de mogelijkheid biedt om zilver 999/1000 te creëren. Hiermee 
wordt een zilveren laag gevormd in zijn puurste vorm. Ze zijn als het ware 
verzilverd. Deze zilverkapjes zijn iets kleiner van vorm, maar voor alle tepels 
geschikt. Ze zijn geclassificeerd als Medisch Hulpmiddel 2B. 
Kosten: 45 euro inclusief BTW. CNK code is 76090148.



Zilverkapjes van Silver Cap hebben een gepatenteerd multi-layer laminaat technologie 
die de mogelijkheid biedt om zilver 999/1000 te creëren. Hiermee wordt een laag 
gevormd van zilver in zijn puurste vorm. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de 
antibacteriële eigenschappen en de veiligheid van het zilver. Een overgevoelige reactie 
op zilver komt vrijwel altijd door het mengmetaal, met name nikkel. Zilverkapjes zijn 
nikkelvrij. Perfecte hechting dankzij de micro-binnendraad structuur voor een complete 
en comfortabele grip op de tepel. 

Puur zilver is een wit glanzend metaal, gekenmerkt door hoge ductiliteit en 
vervormbaarheid. Daarom is het bijna niet mogelijk om voorwerpen van puur zilver te 
maken. Door zilver te mengen met een ander metaal—meestal koper of nikkel—
ontstaat er stevig zilver. Bij Silvercap is dat koper. De verhouding wordt uitgedrukt in 
graden b.v. Sterling zilver 925/1000.

• verzilverde kapjes met puur zilver
• anti-bacterieel en anti-schimmel
• herstelt tepelkloven
• geneest tepelontstekingen en spruw
• ecologisch verantwoord
• duurzaam
• zonder crème of medicijn te gebruiken
• uniek patent



De Silverette® zijn

•zilveren tepelkapjes van puur zilver 925/1000
•anti-bacterieel en anti-schimmel
•zonder creme of medicijn te gebruiken
•geneest tepelontstekingen en spruw
•herstelt tepelkloven
•duurzaam
•om te smelten in sieraad

Zilverkapjes van Silverette zijn kapjes voor op de tepels. Ze zijn gemaakt van puur zilver. De vorm 
maakt ze comfortabel om te dragen. Door het dragen van het zilver wordt de tepel ondersteund en
beschermd. De helende werking van de moedermelk en de anti-bacteriële werking van het zilver 
zorgen samen voor een gezond klimaat. Het gebruik van de zilveren kapjes is onschadelijk voor de 
baby en de moeder. Ze genezen tepelkloven en spruw binnen korte tijd. Wij adviseren om ook de 
oorzaak van het ontstaan op te lossen. Vaak zijn tepelkloven te voorkomen door goed aan te 
leggen.

Het gebruik van zilveren tepelkapjes voor de bescherming van tepels is al geïllustreerd in de 
geneeskunde van de achttiende en negentiende eeuw. Hun genezende werking wordt niet direct 
vermeld wordt maar wel het therapeutische effect van zilver op de huid.

De eigenschappen van het zilver zijn ideaal op een vochtige plek, zoals die van de huidklier rijke 
areola die tijdens borstvoeding bijzonder actief is.

De wonderlijke eigenschap van zilver om schadelijke bacteriën en virussen te doden 
maakt het geliefd als grondstof van chirurgisch gereedschap. De producent van 
Silverette is een Italiaanse bedrijf dat al 40 jaar specialiseerd is in het vervaardigen van 
chirurgische instrumenten. De oprichter (vader) heeft het bedrijf z’n twee dochters 
overgedragen en die hebben uit persoonlijke behoeftes de Silverette in het leven 
geroepen. In Italië is het product in alle apotheken verkrijgbaar en geclassificeerd als 
medisch hulpmiddel.


