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Príprava na dojčenie
Príchod nového bábätka je vzrušujúcim, náročným
a miestami aj skľučujúcim obdobím, ktoré Vás postaví
pred množstvo rozhodnutí. Jedna z prvých volieb je,
ako kŕmiť Vaše bábätko.
Materské mlieko je nepochybne najlepší štart do života,
ktorý môžete dať vášmu bábätku. Poskytuje prirodzenú
ochranu pred infekciami a pomáha zdravému vývoju Vášho
bábätka. Pomôže dokonca aj Vášmu zdraviu.
Mnoho nových mamičiek zistí, že dojčenie funguje prirodzene
hneď od začiatku, ale pre veľa z nich je dojčenie na prvý
pohľad zložité.
Rovnako ako každá nová zručnosť vyžaduje skúšanie,
možno sa na začiatku nebudete cítiť úplne sebaisto
a pravdepodobne budete mať veľa otázok. Dúfame,
že mnohé z nich zodpovieme v tomto sprievodcovi.
Veľa mamičkám trvá asi jeden alebo dva týždne pokiaľ
prekonajú prvotné prekážky. Prístup k podpore a poradenstvu
o dojčení uľahčuje štart dojčenia. Spýtajte sa svojej pôrodnej
asistentky na možnosti, ktoré sú dostupné v mieste Vášho
bydliska a koho môžete kontaktovať, aby ste získali viac
informácií. Pamätajte na to, že po príchode bábätka na svet
nie je žiadny dôvod na to, aby Vaše telo prestalo pracovať.
Väčšina žien, ktoré chcú dojčiť, to s úspechom dosiahne
a užívajú si skutočne jedinečný čas so svojím bábätkom.

Ako stimulovať prisatie a začať s dojčením

Deti sa rodia s radom reflexov, alebo nepodmienených
činností, ktoré im pomáhajú nájsť prsia a začať sa kŕmiť.
Dva dôležité reflexy sú:

1 Hlavička a telo vášho

Hľadací reflex

bábätka by malo byť
v priamej línii.
2 Držte telo vášho
bábätka blízko Vášho,
v pravom uhle
k vášmu telu.

Tento reflex sa aktivuje, keď sa dotknete bábätka na líčku
alebo okolo úst. Otočí hlavičku, otvorí ústa a hľadá, čo môže
sať.
Ak dieťa držíte v správnej polohe pre kŕmenie, s hlavičkou
otočenou k prsiam, ústočká sa otvoria, pery sa dotýkajú
prsníka alebo bradavky, uvidíte ako bábätko naširoko otvorí
ústa a pokúsi sa prisať k prsiam.

Sací reflex

3 Pre stimuláciu sa

dotknite úst bábätka,
pier a brady Vašou
bradavkou.
4 Koniec nosa bábätka
by mal byť oproti
Vašej bradavke.

Tento reflex sa spustí, keď sa Vaša bradavka dotkne podnebia
úst Vášho bábätka. Pre bábätká je satie veľmi upokojujúce
a niektoré sajú radšej ako ostatné – niekedy aj keď nie sú
nevyhnutne hladné.

Nastavenie dojčenia
Veľmi často všetko, čo potrebujete na to, aby sa bábätko
začalo dojčiť, je držať ho v polohe, ktorá je pohodlná
na kŕmenie. Keď sa prisaje na prsník a začne sať, malo by mať
ústočká otvorené naširoko, nie iba držať bradavku. Ak sa cítite
pohodlne, nechajte sa viesť bábätkom.

5 Hlava Vášho bábätka

sa prirodzene nakloní
späť a bábätko otvorí
ústočká naširoko.
6 Bradavku nasmerujte
na hornú časť úst
bábätka, spodná pera
je ďalej od stredu
bradavky.

Ak je pre vás zložitejšie začať, ponúkame vám v nasledujúcej
časti veľa rád a obrázkov, ako postupovať. Pokiaľ pri satí
bábätka cítite štípanie, vložte mu čistý malíček do kútika úst,
čím prerušíte satie, a skúste to znova.
Prvé dojčenie trvá niektorým bábätkám dlhšie, iné prestanú
po 5 minútach. Každé bábätko je jedinečné, ale ak Vaše
prestane už po 5 minútach, pokúste sa znovu o prisatie
a ďalšie kŕmenie. Nechajte sa viesť Vaším bábätkom.
Novorodenci by mali byť ideálne kŕmení často, na začiatku
v priemere 8-10 krát do dňa, ale môžu byť ospalí a potrebujú
povzbudenie.
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7 Bábätko prikladajte

k prsiam celým telom,
nie iba hlavičkou,
nenakláňajte sa
k bábätku.
8 Bábätko začne rýchlo sať,
čím sa spustí tok mlieka
a potom sa satie spomalí
ako mlieko začne tiecť.

Pozorujte správanie bábätka pri kŕmení a ponúknite mu
prsník ešte predtým, ako sa rozruší. Kontakt koža na kožu
je pre vás oboch veľmi prospešný.

Philips AVENT pomáha mamičkám predĺžiť dojčenie.
Už vyše 30 rokov spolupracujeme s najlepšími vedcami
a lekármi, aby sme porozumeli fyziológii dojčenia
a odsávania mlieka, aby sme tak dokázali vyvinúť výrobky,
ktoré napodobnia spôsob, akým sa bábätká prirodzene kŕmia
a podporia ich rast.

Prvé kŕmenia
Žalúdok bábätka je po pôrode veľmi malý (približne veľkosť
guličky) a udrží iba jednu alebo dve čajové lyžičky mlieka –
množstvo, ktoré Vaše prsia vytvoria pre každé kŕmenie.
Novorodenci majú malé brušká a potrebujú sa kŕmiť
málo často.

Blahoželáme vám k novému
prírastku do Vašej rodiny!

Prvé mlieko, kolostrum, je veľmi ľahko stráviteľné, takže je
prirodzené, že sa Vaše bábätko chce často kŕmiť a prijímať
tieto malé množstvá mlieka. Po niekoľkých dňoch, keď sa
plne spustí tok mlieka, sa žalúdok Vášho bábätka roztiahne
približne na veľkosť pingpongovej loptičky. Týždňové bábätko
bude mať žalúdok o veľkosti vajíčka a vo Vašich prsiach sa
bude tvoriť približne 50 ml+ na každé kŕmenie
(10 čajových lyžičiek+).

Vaše dieťa pri pôrode

Každú mamičku čaká nádherné, ale náročné obdobie.
Treba sa naučiť veľa vecí o Vašom bábätku, prinajmenšom
ako sa starať o tento vzácny nový prírastok do Vašej rodiny.

Gratulujeme vám k narodeniu dieťatka.
Teraz sa môže začať Vaša spoločná cesta.
Keď začne Vaše bábätko prvý krát hľadať potravu, spustí sa
jeho pudové správanie. Je známe, že kontakt koža na kožu
stimuluje tieto inštinkty, povzbudí Vaše dieťa, aby hľadalo
prsník a začalo sa kŕmiť, zvyčajne hodinu až dve po pôrode.

Vo Philips AVENT si uvedomujeme, že praktické rady, najmä
tie o kŕmení, sú dôležité v prvých týždňoch a mesiacoch.
Philips AVENT spolu s našou poradkyňou pre kŕmenie
a zdravý životný štýl, pôrodnou asistentkou Vicki Scottovou,
pre Vás vypracoval tohto praktického Sprievodcu dojčením.

Nájdite si dostatok času, aby ste si v pokoji s bábätkom sadli,
začali sa navzájom spoznávať, a čakajte pokiaľ Vám nezačne
dávať signály, že je pripravené na kŕmenie.

Cieľom tohto Sprievodcu dojčením je vysvetliť základy
dojčenia a zodpovedať na niektoré z najčastejších otázok
mamičiek.

Buďte si istá, že Vaše prsia majú to správne množstvo mlieka,
ktoré Vaše dieťa spočiatku potrebuje. Toto prvé mlieko sa volá
kolostrum a je plné látok, ktoré posilňujú jeho imunitu.

Tento Sprievodca dojčením bol navrhnutý, aby Vám ponúkol
informácie, tipy a podporu počas dojčenia a nie je náhradou
lekárskej pomoci. Ak máte akékoľvek príznaky, ktoré vyžadujú
medicínske ošetrenie, odporúčame vám navštíviť Vášho
lekára.

Pokiaľ sa Vám podarí úspešne priložiť dieťatko
k prsníku počas prvej alebo druhej hodiny po pôrode,
je pravdepodobnejšie, že sa Vaše bábätko bude dobre dojčiť.
2

Počiatočné vzorce kŕmenia
V súčasnosti je odporúčaný spôsob kŕmenia nastavený
podľa požiadavky dieťaťa. Majte bábätko blízko seba, najmä
v prvých dňoch po pôrode tak, aby ste mohli reagovať
na signály, ktoré vám dáva alebo povzbudiť ospalejšie,
nezaujaté bábätko.

1. deň

Vzorec kŕmenia Vášho bábätka môže byť na začiatku veľmi
nestály alebo nepravidelný. Ako sa dojčenie ustáli, postupne
nájdete vhodný čas, alebo režim v kŕmení, ktorý bude
fungovať pre Vás oboch. Nemôžete rozmaznať, alebo prekŕmiť
Vaše dojčené dieťa, takže sa upokojte a užívajte si tento
jedinečný čas spolu s Vaším bábätkom.

3. deň

Poznámka: Zobrazené veľkosti sú iba približné.
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Pomoc a podpora dojčenia

Správna technika kŕmenia
Existuje veľa rôznych polôh, ktoré môžete použiť pri dojčení,
napríklad:

Nasledujúce rady sú určené na to, aby Vám pomohli úspešne
odštartovať dojčenie vášho bábätka.

Poloha v náručí

10 rád pre extra pomoc

Toto je najbežnejšia poloha
mamičiek pri dojčení. Podoprite
Vaše bábätko pomocou ramena
na rovnakej strane ako prsník,
z ktorého kŕmite bábätko. Dieťa
by malo byť natočené smerom
k Vám celým telom.
Ako bábätko začne hľadať
a otvorí naširoko ústa, priložte
ho k sebe bližšie tak, aby bolo schopné sa prisať a malo
v ústach celú bradavku a časť dvorca. Nedržte ho za hlavičku
a nepritískajte ju k prsníku.

1 Pokúste sa v prvý deň tráviť čo najviac času s bábätkom
v kontakte koža na kožu, ale aj neskôr, najmä keď sa
dojčenie ukáže zložitejšie.

Materské mlieko

Pomoc a podpora rodiny a priateľov
Počas prvých týždňov, pokiaľ sa Vy a Vaše bábätko učíte
dojčiť, Váš partner a rodina zohrávajú dôležitú úlohu
pri pomoci a podpore.

Prvé dni
Tvorba kolostra začína koncom tehotenstva, aby bolo
pripravené pre čas pôrodu. Kolostrum má vysoký obsah
proteínov, sacharidov a protilátok a spĺňa všetko, čo bábätko
v prvých dňoch po narodení potrebuje. Má ochranný
a posiIňujúci vplyv na zažívacie ústrojenstvo, uľahčuje
bábätku trávenie a robí ho menej náchylným na alergie
a potravinové intolerancie.

Výskumy ukazujú, že ženy, ktoré ich partneri podporujú
v dojčení, sú oveľa úspešnejšie.
To, že na začiatku potrebujete trochu pomôcť, neznamená,
že nebudete dobre dojčiť. Včasná pomoc spraví podstatný
rozdiel, keď ju budete potrebovať.

Vaše telo tvorí malé množstvá kolostra pri každom kŕmení,
preto je také dôležité, aby ste bábätko kŕmili často. Čím viac
kŕmite, tým viac kolostra, a následne mlieka Vaše telo vytvorí.
Včasné a časté kŕmenie má zásadný význam pre vytvorenie
dobrej zásoby mlieka. Časté dojčenie urýchľuje aj zavinovanie
maternice, znižuje riziko popôrodnej infekcie maternice
a podporuje u mamičky dobrý psychický stav (pri dojčení
sa uvoľňuje oxytocín tzv. hormón šťastia).

2 Nájdite si pohodlnú polohu predtým, ako začnete dojčiť.
Vyberte si pohodlné miesto a nezabudnite sa najesť
a na dostatočný príjem tekutín. Pripravte si poruke pohár
nápoja.
3 Súkromie je dôležité. Je správne, keď budete k návštevám
striktní a požiadate sestričky, aby počkali s procedúrami,
keď začne bábätko ukazovať, že je pripravené na kŕmenie.

Poloha v náručí krížom

4 Sedenie v posteli môže byť komplikované, pokiaľ
potrebujete používať ruky a ramená na to, aby ste
umiestnili bábätko do správnej polohy. Sedenie v kresle
môže byť ľahšie.
5 Ak máte pôrodné poranenie, môžete použiť nafukovacie
koleso (môže byť plávacie detské koleso).

Táto poloha je dobrá, ak máte
problém priložiť bábätko
k prsiam.
Podložte si bábätko pomocou
opačného ramena k prsníku,
z ktorého dojčíte. Ubezpečte
sa, že bábätko leží na boku,
otočené bruškom k Vám.
Použite svoju ruku ako oporu
pre krk a ramená, nechajte hlavičku voľnú, aby sa mohla
zakloniť. Použite svoju voľnú ruku (na rovnakej strane,
z ktorej dojčíte) ako oporu pre Vaše prsia. Keď bábätko
začne hľadať a otvárať ústočká, rýchlo ho k sebe priložte,
aby sa mohlo prisať.

Zaujmite polohu s bábätkom v náručí alebo ho položte
na vankúš pred Vami. Poloha v náručí krížom môže byť
užitočná, ak je prisatie zložité. Pamätajte, použite ruku
z tej strany, z ktorej dojčíte ako oporu pre prsník,
z ktorého dojčíte, a opačnú ruku ako oporu pre krk
a ramená bábätka.
Bradavkou sa dotknite vrchnej pery/nosa bábätka
a priložte ich prsníku, najprv bradu, keď otvorí ústa
(počkajte pokiaľ otvorí ústa skutočne naširoko).

Držanie pod ramenom

6 Aby ste povzbudili bábätko, skúste jemne vytlačiť pár
kvapiek kolostra na koniec bradavky, čo pomôže bábätku
ho zacítiť a olízať.

Podložte si bábätko pod Vašim
ramenom na rovnakej strane
prsníka, z ktorého idete dojčiť.
Táto poloha je veľmi dobrá,
ak máte veľmi veľké prsia,
ak ste rodili cisárskym rezom
alebo pre menšie bábätká.

7 Ak sa Vaše bábätko neprisalo, nechajte ho na Vás
zdriemnuť, v kontakte koža na kožu a skúste to znovu,
keď sa prebudí. Majte bábätko pri prsníku a čakajte
na náznaky, že sa chce kŕmiť.
8 Pokiaľ sa Vaše bábätko nevie prisať, poraďte sa
s odborníkmi. Môžete začať s odsávaním Vášho mlieka
s odsávačkou alebo ručne.

Poloha poležiačky
Táto poloha Vám dovoľuje si
pri dojčení ľahnúť.

9 Kolostrum môžete podávať bábätku pomocou lyžičky,
pohárika alebo striekačky (s odbornou pomocou),
ale poraďte sa s Vašou pôrodnou asistentkou.

Ľahnite si na bok a položte
bábätko tak, aby jeho ústa boli
na úrovni Vašej bradavky.
Táto poloha je vhodná najmä
pri dojčení v noci, alebo
pri pokojnejšom dojčení počas
dňa.

10 Niekedy môže byť užitočné požiadať o ďalšiu pomoc
špecializovanú laktačnú poradkyňu alebo kontaktujte
poradne dojčenia. Taktiež sa môžete spýtať, či má
nemocnica odbornú poradkyňu pre výživu, ktorá by k Vám
mohla prísť a pomôcť Vám.

Dojčenie dvojičiek
Ak sú Vaše bábätká dojčené
v rozdielnom čase, vyhovuje
Vám akákoľvek z vyššie
uvedených polôh.

Kolostrum je jedinečnou kombináciou výživných látok
a protilátok a dokonalou prvou stravou pre Vaše bábätko.

Druhý až piaty deň
Po prvých dňoch, v ktorých sa tvorí kolostrum, začne Vaše
telo tvoriť zrelé materské mlieko. Je úplne normálne,
že s príchodom mlieka začnete cítiť ako Vám prsia oťažejú,
tvrdnú, nalievajú sa a sú horúce. Pokračujte v kŕmení bábätka
tak často, ako bude potrebovať. Pravidelné kŕmenia Vám
pomôžu vyhnúť sa bolestivému nalievaniu prsníkov. Chladivé
zábaly aplikované po dojčení Vám pomôžu uľaviť bolesť
a znížia opuchy (pozrite si časť o naliatí prsníkov). Ako náhle
sa Vám spustí mlieko, povzbudzujte bábätko, aby sa úplne
nakŕmilo z prvého prsníka pri každom dojčení. Takýmto
spôsobom dostane zakaždým predné mlieko, ktoré mu uhasí
smäd, aj zadné mlieko, ktoré je výživnejšie.

Je mnoho spôsobov ako môže otecko pomôcť. Povzbuďte
ho, aby Vám priniesol bábätko na kŕmenie, možno dokonca
vymenil plienku, aby ste si zatiaľ mohli urobiť pohodlie
a pripraviť sa na dojčenie. Partner Vám môže pripraviť niečo
na pitie a robiť Vám počas prvých dní spoločnosť. Už to,
že je spolu s Vami, urobí obrovský rozdiel a pomôže
vybudovať Vašu sebadôveru.
Tiež Vám môže pomáhať pri opatrovaní, a len čo sa dojčenie
dobre rozbehne, môže kŕmiť bábätko odstriekaným
materským mliekom.

Druhý prsník ponúknite v prípade, že ho bábätko bude chcieť.
Protilátky a imunitné faktory, ktoré chránia Vaše bábätko,
neobsahuje iba kolostrum. Materské mlieko je jedinečná,
živá tekutina, ktorá obsahuje základný mix výživných látok,
protilátok, enzýmov a hormónov, čo ho robí dokonalou prvou
potravou pre Vaše bábätko. Jeho ochranné účinky pre Vás
oboch pokračujú, aj keď už prestanete dojčiť.

Odborná pomoc
Aj keď budete navštevovať prípravné predpôrodné kurzy,
je prirodzené, že budete mať veľa otázok a obáv, keď príde
bábätko na svet. Sú dostupné rôzne typy podpory a pomoci.
Váš prvotný kontakt počas tehotenstva a prvých dní
po pôrode je pôrodná asistentka.
Úlohou zdravotníka je ponúkať podporu počas prvých rokov
života dieťaťa. Detský lekár, ku ktorému dochádzate
s dieťaťom na kontrolu hmotnosti, podpory kŕmenia
a očkovania a pod. je tiež vždy k dispozícii a môže Vás
odporučiť k ďalším odborníkom v prípade, ak to bude nutné.
Vo Vašom okolí môže existovať poradňa dojčenia alebo
popôrodná podporná skupina mamičiek. Napokon, laktačné
poradkyne sú veľmi skúsené odborníčky, ktoré môžu pracovať
vo Vašom okolí.
Podpora Vášho partnera a rodiny je v prvých dňoch
neoceniteľná.
Mamičky vo Vašom okolí a materské centrá sú zdrojom
rady a podpory. Poraďte sa s laktačnou sestrou
alebo online.

Keď si už na dojčenie
navyknete, môžete skúsiť kŕmiť
obe bábätká naraz pomocou
polohy držania pod ramenom.

Podporné skupiny
Nič nenahradí priateľstvo a podporu ostatných mamičiek.
Kontakty na podporné skupiny, ktoré sú v mieste Vášho
bydliska si zistíte od pôrodnej sestry alebo Vášho lekára.

Nájdenie pohodlnej polohy je najdôležitejšie, pretože
uľahčí bábätku prisatie na prsník. Akúkoľvek polohu si
vyberiete, ubezpečte sa, aby sa počas kŕmenia sa mohla
hlava bábätka zľahka zakloniť.

Čím viac bábätko kŕmite, tým viac mlieka sa tvorí.
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Dostáva bábätko dosť mlieka?

Väčšina bábätiek sa kvôli kŕmeniu zobudí aspoň jeden krát
aj v noci, pokiaľ ho nezačnete približne vo veku 6 mesiacov
prikrmovať pevnou stravou.

Mnoho prvorodičov sa obáva, či ich dieťa dostáva
postačujúce množstvo mlieka. Ak sa bábätko dobre prikladá
a saje, kŕmi sa aspoň 8-10 krát za 24 hodín, vyzerá šťastne, je
aktívne a čulé, keď je hore a je po kŕmení spokojné, takmer
určite má dostatok mlieka.

Poraďte sa s pôrodnou sestrou alebo pediatrom, aby Vám
ukázali polohu, ktorá je bezpečná pre nočné kŕmenie –
alebo viac informácií nájdete na stránke www.fsid.org.uk.
Mlieko, ktoré sa tvorí v noci, obsahuje viac „spánkových
hormónov”, ktoré Vám aj bábätku uľahčia po kŕmení
znovu zaspať.

Ďalšími znakmi dobrého príjmu mlieka sú prírastok hmotnosti
a to, ako často meníte plienku. Aj keď bábätká strácajú
po pôrode na váhe, dojčené deti zvyčajne nadobudnú svoju
pôrodnú hmotnosť tak za dva týždne a potom priemerne
priberajú od 150 do 250 gramov za týždeň.

Výhody dojčenia

Čo pomáha?
Dojčenie
Enzýmy, ktoré sa nachádzajú v materskom mlieku,
napomáhajú vývoju čreva, materské mlieko je pre bábätko
ľahšie stráviteľnejšie ako sušené mlieko. Pomôcť môžu
aj liečivá, vydávané bez receptu. Požiadajte o radu v lekárni.

Dojčenie znamená pre Vaše bábätko najlepší štart do života.
Zaisťuje dôležité výživné a imunitné faktory rovnako ako pocit
blízkosti a pohody.

Symptómy koliky sú pomerne bežné a iba zriedka
znamenajú vážny problém. Väčšina detí z nich vyrastie,
keď dosiahne 3-4 mesiace.

• Materské mlieko obsahuje všetky potrebné látky pre zdravý
vývoj dieťaťa v prvých šiestich mesiacoch.

Výhody pre Vaše bábätko
• Materské mlieko je lepšie tolerované ako náhrady
materského mlieka, znižuje riziko plynatosti bolesti bruška
a zvracanie.

Režim

Ak má Vaše bábätko nízku pôrodnú hmotnosť (pod 2,5 kg),
alebo ste mali náročný pôrod, mali by ste sa poradiť s Vašou
pôrodnou sestričkou alebo laktačnou poradkyňou ako
nastaviť dojčenie, a ako kontrolovať váhu bábätka počas
prvých týždňov.

• Dojčené deti sú lepšie chránené pred infekciami dýchacích
a močových ciest, zápalu stredného ucha.

Pravidelnejší režim v prvých týždňoch môže pomôcť tráveniu
bábätka. Povzbudzujte bábätko k tomu, aby sa nakŕmilo
radšej doplna, ako po menších dávkach.

• Medzi ďalšie preukázateľné a neprekonateľné výhody patrí
lepší vývoj mozgu, nižšie riziko vzniku alergie a v rodinách
s dedičným rizikom cukrovky aj ochrana proti cukrovke.
Dojčené deti môžu mať nižší krvný tlak, cholesterol a nižšie
riziko nadváhy v dospelosti.

Antikolikové fľaše
V prípade, že používate pri kŕmení fľašu, ubezpečte sa,
že bola navrhnutá tak, aby umožnila bábätku prisať sa
podobne ako na prsník. Hľadajte fľaše, ktoré majú tvar prsníka
a ventily, ktorými sa prepúšťa vzduch z fľaše a nie do bruška
bábätka.

Bábätká rastú a priberajú rozličným tempom. Na kontrole
u Vášho pediatra Vám poradia a bábätko aj odvážia.
Známky toho, že bábätko nedostáva dostatok mlieka:

Dojčenie má mnoho výhod ako pre mamičku,
tak aj pre dieťa.
Dojčenie je v prvých šiestich mesiacoch nenahraditeľné
a dáva Vášmu dieťatku najlepší štart do života.

Dávajte si pozor na potencionálne
problematické potraviny

• po kŕmení je nespokojné
• chce sa kŕmiť dlhšie a častejšie

Keď dojčíte, dávajte si pozor na niektoré potraviny,
ktoré môžu podráždiť žalúdok dieťaťa. Medzi problémové
potraviny patria strukoviny, brokolica, karfiol, klíčky, kapusta,
čokoláda, kravské mlieko, cibuľa, citrusy, paradajky.

• má menej mokrých a špinavých plienok
• má pomalý alebo žiadny prírastok hmotnosti

Vytvorenie úspešných
návykov pre kŕmenie

Výhody pre Vás
• Dojčenie môže byť pre Vás oboch veľmi obohacujúca
skúsenosť

Ak máte podozrenie, že niektorá z potravín spôsobuje
bábätku problémy, na niekoľko dní ju vynechajte, aby ste
zistili, či to pomôže. Ak sa rozhodnete zo stravy vynechať
niektorú skupinu potravín na dlhší čas, poraďte sa najprv
s odborníkom.

Ako často kŕmiť

• Dojčenie pomáha mamičke aby sa maternica po pôrode
rýchlejšie vrátila do pôvodného stavu a postava získala
podobu
ako pred tehotenstvom
• Dojčenie chráni ženu pred rakovinou prsníka, vaječníkov,
krčka maternice a pred zvýšenou lámavosťou kostí v období
menopauzy

Zavinovanie

Novorodenec potrebuje nakŕmiť priemerne 8-10 krát
za 24 hodín. Zvyčajne tak vyjde kŕmenie každé dve až tri
hodiny (rátané od začiatku jedného kŕmenia po začiatok
ďalšieho kŕmenia). Niektoré bábätká radi zlúčia niekoľko
kŕmení do niekoľkých hodín (združené kŕmenia), po ktorých
nasleduje spánok. Pre úspešné dojčenie je dôležité, aby ste
bábätko kŕmili vtedy, keď je hladné.

Zavinovanie bábätku poskytne pocit pohodlia a bude sa cítiť
bezpečnejšie. Pôrodná asistentka Vám ukáže, ako to máte
urobiť.

• Materské mlieko je vždy čerstvé, pripravené vždy keď
potrebujete, má správnu teplotu i uprostred noci a navyše
je zadarmo.

Pohyby
Pohyby hojdačky alebo vibračného kresielka môžu pomôcť.

Ako vzniká kolika

Pozorujte a spoznávajte správanie sa bábätka pri kŕmení,
časom budete vedieť, kedy je správny čas kŕmenia.

Kolika – na čo si treba dať pozor

Ako dlho kŕmiť z jedného prsníka

Koliku, ktorú definujeme ako „záchvatovité bolesti bruška”,
považujeme za symptóm nevyvinutého tráviaceho systému
dieťaťa. Neexistuje ideálny spôsob ako koliku liečiť, ale vieme,
že to nie je závažný stav (aj keď sa vám to pri pohľade
na bábätko, ktoré neutíšiteľne plače tak nezdá) a vo väčšine
prípadov časom prejde – keď dieťa dosiahne vek troch
alebo štyroch mesiacov.

Kŕmte Vaše bábätko z jedného prsníka pokiaľ neprestane sať
a prehĺtať. Druhý prsník mu ponúknite, ak bude chcieť.
Kŕmenie iba z jedného prsníka pri každom kŕmení je
v poriadku, ak je dieťa spokojné. Nechajte bábätko
rozhodovať o ukončení kŕmenia; kedy pustí prsník
a pravdepodobne aj zaspí.

Ako zistíte, že bábätko treba nakŕmiť

Je to kolika alebo je bábätko iba príliš
unavené?

Sledujte správanie bábätka, dokonca aj keď zaspí. Pokúste
sa ho nakŕmiť ešte predtým, ako začne plakať. Pozorujte
a načúvajte malým zvukom, sacím pohybom úst a jazyka,
nepokojnému správaniu a zvýšenej pohybovej aktivite,
a to najmä pohybom rúk k ústam.

Koliku opisujeme ako „nekontrolovateľný plač, ktorý trvá
viac ako tri hodiny denne, najmenej tri dni v týždni, počas
najmenej troch týždňov”. Toto je známe ako „pravidlo troch”
a používa sa pre diagnostiku koliky.

Nočné kŕmenie

Ak je Vaše dieťa spokojné počas dňa, ale nepokojné večer,
môže to byť skôr prílišná únava ako kolika. Avšak niektoré
bábätká trpia závažnejšou formou bolestí bruška.

Pokiaľ sa Vaše bábätko kŕmi pravidelne počas dňa a dobre
rastie, je správny čas nechať ho spať v noci a nebudiť ho kvôli
kŕmeniu. Zobudí sa, keď bude hladné. Avšak v prvých dňoch
sú nočné kŕmenia nevyhnutné na to, aby ste si udržali dobrú
zásobu mlieka.

Príznaky môžu zahŕňať:
• opuchnuté bruško
• priťahovanie nožičiek k brušku

Pozorujte a spoznávajte správanie sa bábätka pri kŕmení,
časom budete vedieť, kedy je správny čas kŕmenia.

Príprava na dojčenie

Správne odgrgnutie
Pri predchádzaní vzniku koliky je dôležité uvoľňovanie plynov
z bruška. Ak bábätko rýchlo je, dávajte ho odgrgnúť častejšie.
Vzpriamená poloha je základ, oprite si ho na rameno
alebo položte do lona. Vyskúšajte ho pevne poklepať
po chrbátiku alebo sériu pohladení smerom nahor,
ktoré uľahčia odchod plynov.

Čo sa deje pri dojčení?
V priebehu tehotenstva sa prsia zväčšujú. Dvorec je tmavší
a väčší. Hormóny, ktoré sa tvoria v priebehu tehotenstva
stimulujú vývoj mliečnych žliaz, mliekovodov a alveol.
Čím častejšie budete dojčiť, tým rýchlejšie sa vytvorí
mlieko. Dojčite preto svoje dieťatko podľa jeho potreby.

Masáž
Jemná masáž bruška (pohyby v smere hodinových ručičiek)
pomôže uvoľniť svaly bábätka, najmä po teplom kúpeli.
Vyhľadajte kurzy masáže bábätiek vo Vašom okolí, alebo si
vyberte dobrú knihu, z ktorej sa naučíte základné techniky.
Môžete použiť väčšinu druhov oleja, napríklad slnečnicový,
olivový, kokosový, z marhuľových jadier.

Zmena polohy
Bábätká, ktoré trpia kolikou upokojujú niektoré polohy,
najmä tie, ktoré vyvíjajú jemný tlak na bruško.
Pamätajte, keď bábätko zaspí, vždy ho uložte na chrbátik.

Dva hormóny, ktoré sa tvoria v priebehu dojčenia
Vyskúšajte vždy naraz viacero spôsobov, ako upokojiť
bábätko, napríklad hojdanie, tíšenie alebo cumlík.
Ak sa obávate, že žiadny z nich neupokojil Vaše bábätko,
kontaktujte vášho lekára.

Prolaktín: pôsobí na tvorbu materského mlieka. Čím viac dieťa
saje, tým viac prolaktínu sa vylučuje a tým viac je podporená
tvorba mlieka.
Oxytocín: má vplyv na uvoľňovanie mlieka v priebehu
dojčenia. Vyvoláva kontrakciu v malých bunkách,
ktoré uvoľnia mlieko dieťatku. Taktiež napomáha
k opätovnému zavinovaniu maternice.

• záchvaty neutíšiteľného plaču/kričania
• bábätko sa nevie upokojiť alebo zaspať, dokonca ani
po upokojovaní a maznaní
6
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Zjednodušený nákres prsníka

Hormón prolaktín zabezpečuje produkciu mlieka.
Pri každom kŕmení dochádza k zvýšenej hladine
prolaktínu, ktorý zvyšuje tvorbu mlieka.

Alveoly
(lalôčiky mliečnej žľazy)

Naliate prsia

Dokrmovanie materským mliekom môže byť zo začiatku
pre bábätko postačujúce, ale Vaše telo nedostane impulz
na tvorbu väčšieho množstva mlieka.

Tento problém býva spôsobený zadržaním tekutiny, opuchmi
alebo zápalom prsného tkaniva, nielen zvýšenou produkciou
materského mlieka. Rovnako i nedostatočné či zlé kŕmenie
Vášho dieťatka môže viesť k naliatiu pŕs.

Mliečne kanáliky

Príznaky
Prsia Vám budú pripadať tvrdé, ťažké, horúce, opuchnuté
a hrudkovité. Pre dieťa je potom veľmi namáhavé sať mlieko
keď sú Vaše bradavky a prsné dvorce opuchnuté.

Riešenie
Požiadajte o rady ohľadom Vašej techniky dojčenia,
aby ste mali istotu, že mlieko je neustále v pohybe. Používajte
chladiace vrecúška do podprsenky pol hodinu bezprostredne
po dojčení. Nahriatie prsníka soluxom, alebo teplým uterákom
a jemná masáž pred dojčením pomáha v extrakcii mlieka.
Skúste pred kŕmením odstriekať malé množstvo mlieka,
aby prsník zmäkol a dieťa sa mohlo ľahko prisať.
Pre Vaše dieťatko by potom malo byť jednoduchšie prisať sa.
Buďte pripravená odsať dostatočné množstvo mlieka, pokiaľ
viete, že nebudete s Vaším dieťatkom v dobe kŕmenia.

Prsná bradavka
Prsný dvorec

Časté problémy
v prvých dňoch dojčenia

Časť prsníka, ktorú
dieťa dáva do ústočiek
pri správnom prisatí

Vďaka hormonálnym zmenám, ku ktorým dochádza hneď
po pôrode sa materské mlieko začne tvoriť hneď ako sa
bábätko prisaje na prsník. Mlieko sa tvorí v žľazových bunkách
v mliečnych žľazách, ktoré sú usporiadané do malých
útvarov (alveol). Každé prisatie bábätka podporuje produkciu
hormónu prolaktínu.

Boľavé bradavky
Priebeh dojčenia je u každej ženy individuálny, určite by Vám
však dojčenie nemalo spôsobovať bolesť. V prvých dňoch
dojčenia je celkom bežné, že budú Vaše bradavky citlivejšie.
Pokiaľ bolestivosť neustupuje dlhšiu dobu, alebo ju pociťujete
po celú dobu dojčenia, je to znamenie že niečo nie je
v poriadku a je potrebné zmeniť Vašu techniku. Taktiež sa
môže jednať aj o iný problém ako je napríklad kvasinková
infekcia bradaviek či obmedzenie pohyblivosti jazyka kvôli
skrátenej uzdičke dieťatka.

Vysoká hladina prolaktínu podporuje tvorbu mlieka a vytvorí
jeho zásobu.
Oxytocín sa tvorí krátko po začiatku dojčenia. Toto vyvolá
„spúšťací reflex” a ten určuje ako rýchle mlieko tečie
a od toho sa zároveň odvíja aj dĺžka satia dieťatka.

Príznaky

Len čo sú Vaše prsia prázdne, vďaka prolaktínu sa začne tvoriť
viac mlieka na ďalšie kŕmenie vášho dieťatka. Tvorba mlieka
funguje na princípe dopytu a ponuky. Čím je väčší dopyt
(stimulácia/dojčenie), tým je väčšia tvorba mlieka.

Bolestivosť bradaviek sa najčastejšie objavuje z dôvodu zlého
prisatia dieťatka k prsníku, pretože pravidelné nasávanie
pohybom „z” a „do” úst spôsobuje trenie a následne citlivosť
(bolesť). Taktiež je potrebné zistiť či netrpíte kandidózou,
alebo Vaše dieťatko skrátenou uzdičkou jazyka. V prípade
podozrenia na akýkoľvek zdravotný problém odporúčame
obrátiť sa na Vášho lekára, pôrodnú asistentku alebo laktačnú
poradkyňu.

Zvýšenie tvorby mlieka
Občas bude musieť Vaše telo zvýšiť produkciu mlieka v závislosti
od potrieb Vášho rastúceho dieťatka. Ak bude Vaše dieťatko
potrebovať viac mlieka, dá Vám to najavo tým, že sa bude
chcieť kŕmiť častejšie a dlhšie. V tomto prípade si Vaše telo zvýši
hladinu prolaktínu. Zvýšená hladina prolaktínu dá signál pre
väčšiu tvorbu mlieka na niekoľko dní. Ak sa Vám bude zdať Vaše
dieťatko hladnejšie než zvyčajne, nebojte sa že preň nemáte
dostatok mlieka. Upokojte sa, venujte viac času kŕmeniu, tvorba
mlieka sa zvýši a všetko sa zasa ustáli.

Riešenie
Najjednoduchší a zároveň najľahší spôsob ako predchádzať
bolestivosti bradaviek je zistiť, či sa Vaše dieťatko prisáva
správnym spôsobom. Pokiaľ vám hneď jeho prvé prisatie
spôsobí bolesť, dajte dieťa dolu z prsníka (tým že mu jemne
vložíte čistý prst do úst) a skúste to ešte raz.
Je potrebné, aby dieťa malo v ústach čo najväčšie množstvo
prsného tkaniva Vašich bradaviek. Je taktiež možné,
že jediné, čo potrebujete na zlepšenie Vašej techniky je iba
malá rada od pôrodnej asistentky či laktačnej poradkyne.
Taktiež pomôže po každom dojčení vytlačenie pár kvapiek
mlieka z Vášho prsníka, alebo špeciálny krém na citlivé
bradavky. Tento špeciálny krém udržuje bradavky vlhké
a napomáha rýchlejšej regenerácii pre Vaše väčšie pohodlie.
Ako prvú pomoc môžete využiť aj vlažné sáčky čierneho čaju,
ktoré priložíte na prsník, alebo si môžete bradavky potrieť
smotanou, alebo maslom.

Bábätko začína sať

Prolaktín vytvára mlieko
pre ďalšie kŕmenia. Čím viac
dojčíte, tým viac mlieka sa
bude tvoriť.

Vylučovanie
prolaktínu

Chrániče prsných bradaviek
Vám môžu pomôcť ako
dočasné riešenie do doby,
kým si osvojíte správnu
techniku dojčenia.

Spustenie mlieka
spôsobené
oxytocinom

Vyprázdnený prsník

Tipy a triky na zdokonalenie Vašej techniky dojčenia
a správne polohy dojčenia nájdete na strane 4.
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Sada mušlí Vám môže taktiež
pomôcť, pretože chráni prsné
bradavky a umožňuje prúdenie
vzduchu.

Obavy ohľadom dostatku materského mlieka
Je veľmi bežné, že prvorodičky majú obavy ohľadom
dostatočného množstva svojho mlieka. Väčšina žien je
schopná celkom bez problémov produkovať dostatočné
množstvo mlieka pre plnohodnotnú výživu svojho dieťatka,
za predpokladu, že dodržujú správnu techniku a primeranú
stimuláciu.

Príznaky

Zablokovanie kanálikov

Dieťa, ktoré má dostatočný príjem potravy, by malo
v priebehu dňa vyprodukovať 6 vlhkých plienok a jeho stolica
by mala byť mäkká a žltá. Zároveň by Vaše dieťatko malo
neustále priberať na váhe (nie je podmienkou, že sa bude
jednať o rovnaký váhový prírastok každý týždeň), malo by sa
javiť zdravé a čulé hneď po prebudení. Pokiaľ to tak nie je,
pravdepodobne Vaše dieťatko potrebuje viac mlieka.

Častou príčinou upchatých kanálikov sú usadeniny tukových
tkaní vo vnútri prsníka (ktoré sú v prvom rade produkované
na ich ochranu) alebo príliš veľké zúženie daného kanáliku.
Neliečenie upchatého kanálika môže viesť až k mastitíde.
Zablokované kanáliky sa väčšinou prejavujú ako
nepríjemná hrudkovitosť alebo tiež ako malá hrudka
vo veľkosti hrášku.

Riešenie
Pre Vaše dieťatko je prirodzené prechádzať určitými rastovými
periódami (ktoré môžu trvať aj niekoľko dní), kedy sa Vám
bude javiť ako extra hladné a bude chcieť byť kŕmené
omnoho častejšie a dlhšiu dobu. Počas týchto rastových
procesov je dôležité Vášmu dieťatku toto umožniť, aby ste
boli schopná túto potrebu dostatočne uspokojiť. Ak začnete
svoje dieťatko kŕmiť častejšie, Vaše telo sa tejto skutočnosti
prispôsobí a začne tvoriť viac mlieka, už hneď na druhý
deň. Ďalší spôsob ako zvýšiť produkciu mlieka je pravidelná
stimulácia (vyvíjanie tlaku) na Vaše poprsie po každom kŕmení
po dobu niekoľkých dní.

Príznaky
Môžete pociťovať tvrdú hrudku, ktorá môže byť pomerne
malá vo vnútri prsníka. Koža okolo tejto zatvrdlinky môže byť
začervenaná. Upchatý kanálik sa môže taktiež prejaviť bielou
škvrnou na bradavke.

Riešenie
Najdôležitejšie je pravidelné dojčenie a časté odvádzanie
materského mlieka preč z prsníkov. Občas môže byť upchatý
kanálik spôsobený aj zlou technikou dojčenia. Preto taktiež
odporúčame obrátiť sa na svoju pôrodnú asistentku
alebo laktačnú poradkyňu. Tento stav môže upraviť jemná
masáž prsníkov teplou vodou a zmena polohy pri dojčení.
Dieťa je potrebné priložiť bradičkou k zatvrdnutému miestu.

Občas môže byť kŕmenie nedostatočné, pretože sa Vaše
dieťatko neprisáva správnym spôsobom. Zlé kŕmenie môže
rovnako trvať dlhšiu dobu – v tomto prípade je nutné
popracovať na technike správneho dojčenia.
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Mastitída

Priveľa mlieka

Mastitída je zápal prsníka, ktorý sa môže rozvinúť
až do infekcie pokiaľ nie je dostatočne rýchlo liečený.
Mastitída môže byť spôsobená prekrvením prsníkov,
zaneseným kanálikom, odrenou alebo popraskanou
bradavkou. Môže sa objaviť aj celkom nečakane.

Zo začiatku bude pravdepodobne Vaše mlieko striekať
agresívnejším spôsobom a potom sa sila prietoku ustáli.
Dieťatko sa môže pri prehĺtaní dusiť, pokiaľ je prúd
materského mlieka príliš silný a často k tomu prehĺta aj vzduch.

Príznaky

Mamičky majú často skúsenosti s prudkým tokom mlieka,
ak trpeli naliatymi alebo prekrvenými prsníkmi, upchatými
kanálikmi alebo mastitídou.

Príznaky

Na prsníkoch sa môžu objaviť červené škvrny, miesta môžu
byť horúce a napäté. Horúčka alebo chrípka s ťažkým
priebehom môžu byť taktiež príznakom.

Riešenie

Riešenie

Pri každom dojčení používajte iba jeden prsník. Môžete
nechať dieťa nakŕmiť sa na tejto strane tak dlho ako bude
chcieť. Zachyťte počiatočný silný tok mlieka napríklad
do uteráku a nechajte, aby sa dieťa prisalo, až keď sa tok
mlieka ustáli iba do pravidelného kvapkania. Zvážte zníženie
príjmu tekutín cca o 0,5 l za 24 hodín. (Príjem tekutín
u dojčiacej ženy by nemal byť nižší ako 2,5 l/24 hodín).

Pokračujte v dojčení. Vyprázdňovanie prsníkov a pravidelný
odvod mlieka sú veľmi dôležité. Časté kŕmenie a dobré
vyprázdňovanie prsníkov môže mastitídu vyriešiť veľmi rýchlo.
Uistenie sa ohľadom správnej techniky dojčenia môže taktiež
pomôcť pri jej riešení a predchádzať jej opakovaniu.
Teplé obklady pred a po dojčení sú nielen príjemné,
ale pomáhajú i k dobrému prietoku mlieka. Pokiaľ sa necítite
dobre, navštívte svojho lekára.

Ploché/vpáčené bradavky

Prvotné príznaky mastitídy môže rýchle vyriešiť časté
dojčenie a vyprázdňovanie oboch prsníkov pri každom
kŕmení. Možno bude nutné použitie antibiotík
zlúčiteľných s dojčením.

Kŕmenie mimo domova
Je oveľa jednoduchšie ísť von – pokiaľ budete potrebovať
nadojčiť nepotrebujete riešiť fľašky, zohrievanie atď.
Mlieko je k dispozícii tam, kde ste Vy a Vaše bábätko.
Jednou z mnohých výhod dojčenia je, že mlieko máte
k dispozícii vždy v správnej teplote a je zadarmo. Niektoré
prvorodičky sú nervózne, pokiaľ majú dojčiť na verejnosti.
Najlepší spôsob, ako to zvládnuť je, že si to vyskúšate najskôr
doma.
Začnite trénovať pred zrkadlom s použitím šatky
alebo šálu. Voľba správne zvoleného oblečenia môže
odstrániť počiatočnú neistotu.
Skúste nájsť „friendly places” – miesta, kde vám vyjdú
v ústrety pokiaľ budete potrebovať nadojčiť bábätko. Mnohé
obchodné centrá, detské obchody a supermarkety majú
špeciálne miestnosti, kde môžete pohodlne nadojčiť
a prebaliť svoje bábätko.
Zapamätajte si, že to čo robíte, je pre Vaše bábätko najlepšie.

Vpáčené alebo ploché bradavky sa vyskytujú u jednej
z desiatich žien a sú spôsobené krátkou mliečnou žľazou,
ktorá bradavku zaťahuje a bráni jej vystúpiť. Špeciálna poloha
a umiestnenie dieťatka môžu problém vyriešiť. Dieťa si
pri saní môže s bradavku vtiahnuť aj toľko prsného tkaniva,
koľko ho bude potrebovať na pohodlné kŕmenie. Pokiaľ máte
ploché alebo vpáčené bradavky, môže vám pomôcť AVENT
Niplette. Ten pomocou jemného savého podtlaku stimuluje
mliečne kanáliky a vytiahne bradavku von do malého
plastového klobúčika.
V ideálnom prípade je dobré začať klobúčiky používať ešte
pred začiatkom tehotenstva alebo v priebehu prvých šiestich
mesiacov tehotenstva, dokiaľ nezačnú byť bradavky príliš
citlivé.
Po narodení bábätka ich môžete taktiež použiť niekoľko
minút pred každým dojčením na dočasné vytiahnutie
bradavky. Odstriekanie mlieka pred začiatkom dojčenia môže
taktiež pomôcť k vytiahnutiu vpáčenej bradavky.

Ručné odstriekanie – ako ručne odstriekavať

Poradiť Vám môže aj kamarátka, ktorá má staršie dieťatko
a pozná miesta, kde sa budete cítiť dobre a kde budete
môcť pohodlne nadojčiť a prebaliť.

1 Rukou jemne
masírujte – krúživými
pohybmi okolo
celého prsníka.

Odsávanie mlieka
2

Prečo odsávať mlieko?
Schopnosť odstriekať si z prsníkov materské mlieko sa môže
stať nenahraditeľnou pomocou pri vylepšení a predĺžení
Vášho dojčenia v nasledujúcich prípadoch:
• Pokiaľ je Vaše dieťatko choré alebo nedonosené, môže
byť kŕmené práve odstriekaným mliekom dovtedy, dokiaľ
nebude schopné nadojčiť sa samé z Vašich prsníkov.
• Na podporenie prietoku mlieka ešte predtým,
ako Vaše dieťatko začne sať. V prípadoch, ak je nepokojné
a netrpezlivé alebo v prípade, že sú Vaše bradavky
podráždené.
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2 S rukou v tvare
písmena C (prsty
smerujú dolu, palec
hore) chyťte prsník
ďalej od prsného
dvorca.

• Na zvláčnenie prsných dvorcov, ak sú Vaše prsia naliate,
zjednodušíte tak Vášmu dieťatku prisatie.
• Na vyprázdnenie Vašich prsníkov v prípade upchatých
kanálikov alebo mastitídy, v prípade že Vaše dieťatko nie je
pripravené na ďalšie dojčenie.

Kvasinková infekcia (kandida)
Kandida je hubová infekcia, ktorá môže postihnúť matku
aj dieťa alebo i oboch zároveň. Je častejšia až po prvých
týždňoch dojčenia a môže sa objaviť po období
neobmedzeného kŕmenia. Taktiež sa môže objaviť po liečbe
antibiotikami, pretože tie zabíjajú prirodzenú bakteriálnu
kultúru a podporujú tak vznik hubových infekcií.

• Pre prípad navýšenia produkcie materského mlieka,
na uspokojenie stále vyššej potreby Vášho dieťatka.
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• Mlieko môžete skladovať zmrazené pre použitie
v núdzových prípadoch.
• Akonáhle sa dojčenie ustáli, celé kŕmenie môže prebehnúť
bez prítomnosti matky, ktorá si namiesto dojčenia môže
dopriať zaslúžený odpočinok alebo spánok.

Príznaky
Bolesť bradaviek, ktorá sa objaví po problémovom období
neobmedzeného kŕmenia. Bradavky môžu byť ružové, lesklé
a veľmi bolestivé. Rovnako môžu svrbieť alebo páliť. Občas
sa kandida dostane aj dovnútra prsníkov, obzvlášť ak sú
bradavky popraskané alebo odreté. Kvasinková infekcia
v ústach Vášho dieťaťa sa prejaví ako biele zapálené fľaky,
zospodu ružovkasté. Dieťa môže mať taktiež ružovú uhrovitú
vyrážku.
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3 Ukazovákom
a palcom objímte
dvorec a zostávajúce
prsty s dlaňou
zatlačte smerom
k hrudníku.

4
4 Opakovane rytmicky

Express milk illustrations – v2
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Express milk illustrations – v2

stláčajte, palec
a ukazovák posúvajte
jemne smerom
k bradavke.

Express milk illustrations – v2

Biele škvrny na jazyku dieťatka po dojčení môžu byť
aj škvrny od mlieka. Kvôli presnej diagnóze je nutné
navštíviť svojho praktického lekára.
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5 Pohyb rukou zaručí prietok mlieka zo všetkých
mliečnych kanálikov. Zo začiatku, zvlášť v prvých dňoch
to môže byť iba niekoľko kvapiek materského mlieka.

Riešenie

6 Keď už mlieko netečie, vymeňte strany a zamieňajte

Kandida vyžaduje obyčajne liečbu ako matky tak i dieťatka.
Dohodnite si preto termín u svojho praktického lekára.

tak dlho, dokiaľ sa kvapky alebo tok mlieka nezastaví.
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Časté otázky

Použitie odsávačky
Mlieko môžete odsávať pomocou odsávačky, a to buď
elektrickej alebo ručnej. Existujú tri hlavné druhy odsávačiek
materského mlieka:

Bolí dojčenie?

Manuálna odsávačka materského mlieka
Hlavné výhody: úsporná, efektívna, komfortná,
prenosná.

Manuálna odsávačka
materského mlieka
s VIA pohárikmi
Materské mlieko môžete odsať priamo
do VIA pohárikov a pripraviť
na uskladnenie v chladničke
alebo v mrazničke.

Dojčením by nemalo dochádzať k poraneniu od vášho
dieťatka. Každá bolesť je obvykle výsledkom nesprávnej
techniky kŕmenia. Požiadajte o pomoc svojho lekára, pôrodnú
asistentku alebo laktačnú poradkyňu.

Väčšina bábätiek štikúta behom kŕmenia i po ňom.
Pokiaľ sa to stane, môžete pokojne pokračovať v dojčení.
Štikútka prejde sama od seba a nespôsobuje Vášmu dieťatku
žiadne problémy.

• Vaše dieťatko má neobvykle riedku a opakovanú stolicu.

Ako dlho by som mala dojčiť?

Pokiaľ Vaše dieťatko zvracia opakovane, zvlášť ak sa jedná
o silné zvracanie, vyhľadajte svojho lekára.

• Máte vpáčené alebo popraskané bradavky

Je lepšie dojčiť z jedného prsníka alebo z oboch?
Záleží na tom aké hladné Vaše dieťatko je a koľko máte
materského mlieka. Mlieko sa môže zastaviť 1 až 4×, niekedy
dokonca aj viackrát počas jedného dojčenia. To znamená,
že pokiaľ je Vaše dieťatko malé, môže zaspať alebo si môže
po krátkej dobe kŕmenia myslieť, že prsník je prázdny. Skúste
stimulovať Vaše dieťatko a povzbudzovať ho, aby sa znova
prisalo. Sledujte, či dieťatko prehĺta a pokúste sa udržať
ho prisaté tak dlho, dokiaľ nebude dostatočne nakŕmené.
Príznakom prázdneho prsníka bude, že dieťatko začne
prejavovať známky spánku či frustrácie. Ponúknite mu druhý
prsník. Pokiaľ bude dieťatko hladné, prisaje sa. Snažte sa
nájsť rovnováhu medzi tým, ktorý prsník ponúkate. Napríklad,
ak pri jednom dojčení dieťatko saje iba z jedného prsníka,
pri ďalšom dojčení mu ponúknite ten druhý.
Ak dieťatko preferuje dojčenie iba z jednej strany a iba málo
z druhej, ďalšie dojčenie začnite z tejto druhej strany.

Uskladnenie materského mlieka
Odstriekané materské mlieko uskladnené v chladničke musí
byť do 24 hodín použité, zmrazené alebo zlikvidované.
Nepridávajte mlieko, ktoré Vám zostalo k inému
odstriekanému mlieku, ktoré máte v chladničke. Mlieko
môže byť skladované na dobu 1-3 mesiacov* v mrazničke.
Odstriekané materské mlieko by sa malo prepravovať iba
v chladiacom boxe.
Zoberte, prosím, na vedomie, že sa jedná o odporúčané časy Philips
AVENT pre skladovanie, ktoré sú konzervatívnejšie ako odporúčania
Svetovej zdravotníckej organizácie.
*

Použitie zmrazeného materského mlieka
Materské mlieko je najlepšie skladovať v množstvách, ktoré
môžu byť použité v jeden deň. Rozmrazené mlieko musí byť
použité počas nasledujúcich 24 hodín. Ak chcete mlieko
použiť neskôr, nechajte ho postupne rozmraziť pri izbovej
teplote a následne ho uskladnite v chladničke do tej doby,
až ho budete potrebovať.
Materské mlieko spotrebujte počas jednej hodiny po zohriatí.
Vždy zlikvidujte mlieko, ktoré Vám zostalo po kŕmení.
Na okamžité rozmrazenie materského mlieka použite
ohrievačku alebo vodný kúpeľ, pokiaľ nepríde k úplnému
rozmrazeniu, následne zohrejte bežným spôsobom. Materské
mlieko nikdy nerozmrazujte v mikrovlnnej rúre.

Pokiaľ máte akékoľvek problémy s dojčením, máte otázky,
potrebujete poradiť alebo máte iné problémy, neváhajte
kontaktovať svojho lekára, pôrodnú asistentku alebo laktačnú
poradkyňu.

Mám byť znepokojená grckaním, štikútkou
a inými reakciami dieťatka počas dojčenia?

Všeobecne však platí, že dojčenie môže trvať od 5 minút
do 1 hodiny i dlhšie od začiatku až po koniec dojčenia. Dĺžka
taktiež závisí od veku vášho dieťatka, veľkosti a frekvencie ako
často je dojčené. Je bežné že s pribúdajúcim vekom dieťatka
je dojčenie efektívnejšie.

Hlavné výhody: zvolíte si rytmus
odsávania a môžete pohodlne
relaxovať, použitie doma alebo vonku
s použitím batérií.

Kedy požiadať o pomoc

Materské mlieko obsahuje všetky potrebné látky pre zdravý
vývoj dieťaťa a v prvých šiestich mesiacoch je plne dostačujúce.

V prvých dňoch dojčenia, býva citlivosť bradaviek bežná.
Pokiaľ bolesť ustúpi do jeden a pol minúty, pravdepodobne
išlo iba o počiatočnú citlivosť, ktorá prejde a časom sa
stabilizuje. Pokiaľ bolesť pri dojčení pretrváva, prerušte
dojčenie a pokračujte podľa pokynov na strane 12, ktoré Vám
pomôžu zlepšiť techniku dojčenia.

Dĺžka dojčenia vo veľkej miere závisí od potrieb vášho dieťatka.
Niektoré deti sa nakŕmia rýchle, niektorým to trvá dlhšie.

Elektrická
odsávačka materského mlieka

Potrebuje moje dieťa ďalšie tekutiny (príkrmy)?

Symptómy, kedy je potrebná pomoc lekára:

Ugrckávanie je pre novorodencov bežné. Vaše dieťatko
jednoducho vyvráti nejaké mlieko späť. Môže ísť o malé
množstvo, ale občas sa Vám môže zdať, že Vaše dieťa
vyvrátilo všetko, čo práve zjedlo.

• Vaše dieťatko sa pravidelne nedožaduje kŕmenia
– minimálne 8-10× za 24 hodín.
• Vaše dieťatko odmietne 2 dojčenia po sebe.
• Dieťatko má teplotu 39 °C a viac (meraná v konečníku).
• Vaše dieťatko nemá dostatočné množstvo mokrých
a zašpinených plienok.
• Vaše prsia sa nenalejú mliekom do tretieho či štvrtého dňa
po pôrode.

Môžem kombinovať dojčenie a dokrmovanie
materským mliekom alternatívnym spôsobom?

• Vaše dieťatko je nepokojné a zdá sa nespokojné po celú
dobu dojčenia.

Väčšine žien trvá tri až šesť týždňov každodenného dojčenia,
kým sa ustáli dostatočné množstvo dobrého materského
mlieka v pravidelných intervaloch. Používanie fľašky
(aj v prípade, že sa jedná o odstriekané alebo odsaté
materské mlieko) počas doby, kým sa tvorba Vášho
materského mlieka ustáli, môže viesť k návyku práve
na tento typ kŕmenia, čo môže následne viesť k predčasnému
ukončeniu dojčenia. Ak je Vaše dojčenie pravidelné, väčšina
detí je schopná sa adaptovať na kŕmenie dojčením
a aj fľaškou, pokiaľ si to želáte. Možnosť dať Vášmu dieťatku
príležitostne fľašku odstriekaného materského mlieka môže
v niektorých prípadoch v dojčení skôr pomôcť, než by to malo
mať negatívne následky.

• Vaše dieťatko nepriberá na váhe, alebo stráca hmotnosť.
Zapamätajte si, že pre dieťatko je bežné ak stratí trochu
na váhe počas prvých troch dní života.
• Nie ste si s niečím istá a potrebujete poradiť s dojčením.

Môžem pokračovať v dojčení, ak sa vrátim
do práce veľmi skoro po pôrode?

Recenzný posudok

Áno, určite je to možné. Veľa dojčiacich žien pokračuje
v rannom, poobednom a nočnom dojčení a odstriekava
si materské mlieko do fľaštičiek, aby dieťatko mohlo byť
nakŕmené, keď je mamička v práci.

Dojčenie je prirodzený proces, ktorým matka sprostredkuje
svojmu dieťaťu adekvátnu výživu a sociálny kontakt. Napriek
tomu, že ide o pudovú zložku správania, matka aj dieťa
potrebujú získať pri dojčení určitú zručnosť, tzn. že sa to musia
obaja „naučiť“.

Pár týždňov pred tým, než sa vrátite do zamestnania, zaraďte
odsávanie materského mlieka medzi Vaše rutinné činnosti.
V dobe, keď sa vrátite do zamestnania, budete potrebovať
odsávať mlieko presne toľkokrát, koľko by ste dieťatko
normálne dojčili. Porozprávajte sa so svojím zamestnávateľom
ohľadom vhodného miesta na odsávanie a uskladnenie
materského mlieka.

V súčasnej dobe dátovej explózie je náročné nájsť také
informácie, ktoré majú edukačnú hodnotu a plnia svoj
primárny cieľ.
Sprievodca dojčením Philips AVENT predstavuje kvalitný
edukačný materiál. Poskytuje komplexné informácie
dojčiacim matkám už pred pôrodom – príprava na dojčenie,
počas pôrodu – včasné priloženie k prsníku, v šestonedelí –
dojčenie prvé dni po pôrode, podpora dlhodobého dojčenia,
Sprievodca ponúka aj riešenie najčastejších problémov
pri dojčení a prehľad moderných pomôcok, ktoré môže
matka použiť na podporu dojčenia a v starostlivosti o výživu
novorodenca a dojčaťa.

Kedy mám začať dávať svojmu dieťatku tuhú
stravu?
Budú mať lieky, ktoré užívam,
vplyv na moje materské mlieko?
Väčšina chorôb môže byť liečená liekmi, ktoré sú bezpečné
a nemajú žiadny vplyv na materské mlieko. Z antikoncepcie je
iba Progesteron považovaný za zlúčiteľný s dojčením.
Aj keď je používanie liekov v počas dojčenia považované
za pomerne bezpečné, vždy sa poraďte s lekárom a povedzte
mu, že dojčíte.

Zásoba materského mlieka Vám zaručí flexibilitu
kŕmenia bez použitia sušenej stravy.

Moje dieťa má skrátenú uzdičku/rázštep
pery. Môžem aj tak dojčiť?

Súčasné odporúčania navrhujú počkať s prvou tuhou stravou
aspoň do šiesteho mesiaca veku dieťatka. Podanie prvého
nemliečneho príkrmu nemusí automaticky znamenať koniec
dojčenia. V dojčení môžete pokračovať tak dlho, dokiaľ si to
bude Vaše dieťatko a Vy želať. Od šiesteho mesiaca môžete
dieťatku podávať vhodné rozmixované a uvarené potraviny.
Pokiaľ už Vaše dieťatko zvládne samostatne sedieť, môžete
ho nechať aby sa pokúsilo nakŕmiť samé, samozrejme
vo Vašej prítomnosti. O vhodnosti potravín sa môžete poradiť
so svojím lekárom.

Sprievodca je písaný zrozumiteľne, prehľadne, kultivovaným
jazykom sprevádza ženu s cieľom zabezpečiť dlhodobé,
bezproblémové dojčenie.
Sprievodca vychádza z odporučení UNICEF
a WHO pre dojčenie.
Odporúčam jeho publikovanie v plnom
rozsahu.

Veľa detí s rázštepom podnebia môže byť plne dojčené.
Problém skrátenej podjazykovej uzdičky, ktorý spôsobuje
problém pri dojčení môže byť pomerne jednoducho
odstránený. Dieťa s rázštepom pery (a neporušeným
podnebím) môže byť taktiež dojčené, avšak je potrebné
viac času a trpezlivosti pri hľadaní najvhodnejšej polohy
pri dojčení. V tomto prípade môže byť správnym riešením
vyhľadanie odbornej pomoci.
12

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
vedúca Katedry pôrodnej asistencie
Bratislava, 20. 11. 2018

Pridajte sa k nám na Facebooku
www.facebook.com/Philips.AVENT.CZSK
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Váš hlavný
pomocník
pri dojčení

Odsávačka Natural

Manuálna odsávačka
materského mlieka
Natural so zásobníkom
Vaše materské mlieko je odsávané
priamo do zásobníka AVENT,
z ktorého po pripojení cumlíka môžete
nakŕmiť Vaše dieťa.
Obsah:
• Manuálna odsávačka materského mlieka
• Zásobník na mlieko (125 ml)
• Extra mäkký novorodenecký cumlík
• Tesniace viečko
SCF330/20 | 565772

„Je to skvelé,
odsávam
viac mlieka
ako predtým.”

Ak chcete podporiť zdravie svojho bábätka, nemôžete mu poskytnúť nič lepšie ako materské
mlieko. Odsávačky a pomôcky na dojčenie Philips AVENT boli navrhnuté tak, aby Vám
umožnili pohodlne dojčiť tak dlho, ako budete chcieť.
Keď sa cítite pohodlne a uvoľnene, mlieko tečie ľahšie. Vytvorili sme našu doteraz
najpohodlnejšiu odsávačku materského mlieka: môžete sedieť pohodlne, nemusíte sa
predkláňať a mäkká masážna vložka jemne stimuluje tok mlieka.
Viac pohodlia: 82 % z 64 britských matiek, ktoré dojčia, sa zhodli, že táto odsávačka materského mlieka je oveľa pohodlnejšia,
ako ich súčasná (hlavná značka na trhu). Viac mlieka prirodzenejšie: Nezávislý výskum dokázal, že existuje vzťah medzi úrovňou
stresu a produkciou mlieka.

Manuálna odsávačka materského
mlieka Natural s VIA systémom
Vaše materské mlieko je odsávané priamo do VIA pohárika
AVENT, z ktorého po pripojení cumlíka AVENT môžete
okamžite nakŕmiť Vaše dieťa alebo odsaté mlieko uskladniť
v chladničke alebo mrazničke.
Obsah:
• Manuálna odsávačka materského mlieka
• 3 VIA poháriky (180 ml)
• Extra mäkký novorodenecký cumlík
• Adaptér na pripojenie cumlíka
SCF330/13 | 676324

9mamičiek
z 10

súhlasí, že odsávanie
s touto odsávačkou
je pohodlné.*

Prieskum ukazuje, že 9 z 10 mamičiek súhlasí, že odsávanie s touto odsávačkou je
pohodlné. Na rozdiel od iných odsávačiek, kde sa musíte pri odsávaní nakláňať
dopredu, aby ste zaistili zachytenie všetkého mlieka do fľaše, umožňuje odsávačka
Natural sedenie v pohodlnej vzpriamenej polohe.
Odsávačka materského mlieka Philips AVENT Natural bola vyvinutá s využitím viac
než 30 rokov klinických skúseností, s pomocou laktačných poradcov a na základe
názorov mnohých dojčiacich mamičiek.

dní vrácení peněz

dní vrátenia peňazí

Nezávislé testy použitia v domácnosti vo Veľkej Británii, 2011

*

GARANCIA 100 DNÍ

Komfort vo všetkých detailoch

Kúpte si odsávačku materského mlieka Philips AVENT
Natural vopred spolu s ostatnou výbavou
pre očakávané bábätko.

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní
pre plynulejší prietok mlieka.

Mäkká masážna vložka
pre jemnú stimuláciu prsníka.
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Jednoduché čistenie
a údržba.

Garantujeme vám možnosť jej vrátenia do 100 dní,
pokiaľ ju nebudete potrebovať.

dní vráceníapeněz
Jedinou podmienkou je neotvorený
nepoškodený obal.
15

dní vrátenia peňazí

Odsávačky materského mlieka

Odsávačka Natural

Elektronická odsávačka materského mlieka Natural

Elektronická odsávačka materského mlieka
Klasik Mulan

Najpohodlnejšia elektrická odsávačka – jednoduché odsávanie
stlačením gombíka. Ponúka jemný stimulačný mód a tri programy odsávania.

Vyberte si zo štyroch stimulačných režimov a štyroch režimov odsávania
pre pohodlné prispôsobenie Vašim potrebám. Vaše obľúbené nastavenie sa uloží,
takže stačí iba stlačiť a znovu začať. Potrebujete odsávanie na chvíľu prerušiť?
Jednoducho stlačte tlačidlo pozastavenia a potom funkciu zase obnovte.

• Jedinečná pohodlnejšia poloha pri odsávaní
• Jemná masážna vložka s hrejivým dotykom pre jemnú stimuláciu
• Kompatibilná s výrobkami Philips AVENT na kŕmenie

Bezproblémové nastavenia, ktorá sa nemusíte zložito učiť

• Jednoduché používanie na cestách pomocou batérií

Elektronická odsávačka – jednoduché odsávanie stlačením tlačidla.

Obsah:
• Odsávačka materského mlieka
• Elektronická základňa s hadičkovou prípojkou
• Masážna vložka (štandardná veľkosť)
• Fľaša Natural 125 ml
• Extra mäkký novorodenecký cumlík Natural
• Kryt hrdla
• Tesniace viečko
• 2 vzorky jednorazových absorpčných vložiek
• Náhradná silikónová membrána

• Jedinečná pohodlnejšia poloha pri odsávaní
• Mäkká, hrejivá masážna vložka pre jemnú stimuláciu
• Kompatibilná s produktmi Philips AVENT pre kŕmenie bábätiek
• Jednoduché použitie na cestách vďaka možnosti napájania batériami
Obsah:
• Jedinečná pohodlnejšia poloha pri odsávaní
• Mäkká, hrejivá masážna vložka pre jemnú
stimuláciu
• Kompatibilná s produktmi Philips AVENT
pre kŕmenie bábätiek

SCF332/31 | 832263

• Jednoduché použitie na cestách vďaka
možnosti napájania batériami
SCF301/02 | 812333

Elektronická odsávačka materského mlieka
Natural DUO
Najkomfortnejšia elektronická odsávačka pre odsávanie z oboch prsníkov naraz
– ľahké odsávanie jednoduchým stlačením tlačidla. Je vybavená jemným
stimulačným režimom a tromi programami odsávania. Odsávačka je dodávaná
v praktickej cestovnej taške.

Sada pre dojčenie s elektrickou odsávačkou Natural
Najkomfortnejšia veľmi tichá elektronická odsávačka – jednoduché odsávanie
stlačením tlačidla.

Obsah:
• 2 odsávačky materského mlieka
• Elektronická základňa s hadičkovou prípojkou
• 2 masážne vložky (štandardná veľkosť)
• 2 fľaše Natural 125 ml
• 2 extra mäkké novorodenecké cumlíky Natural
• 2 kryty hrdla
• 2 tesniace viečka
• 4 vzorky jednorazových absorpčných vložiek
• 2 náhradné silikónové membrány
• Cestovná taška

Je vybavená jemným stimulačným režimom a má tri režimy odsávania.
Ideálna darčeková sada pre mamičky, ktoré chcú začať s odsávaním mlieka. Sada
obsahuje všetky výrobky, ktoré potrebujete na odsávanie, uskladnenie, kŕmenie
materským mliekom a kvalitnou starostlivosťou o vaše prsníky.
• Jedinečná pohodlnejšia poloha pri odsávaní
• Mäkká, hrejivá masážna vložka pre jemnou stimuláciu
• Kompatibilná s produktmi Philips AVENT na kŕmenie bábätiek

SCF334/31 | 862079

• Jednoduché použitie na cestách vďaka možnosti napájania batériami
Obsah:
•
•
•
•
•
•
•

Elektronická odsávačka materského mlieka Natural
– sada na podporu dojčenia
Najkomfortnejšia veľmi tichá elektronická odsávačka – jednoduché odsávanie
stlačením tlačidla.
Je vybavená jemným stimulačným režimom a má tri režimy odsávania. Sada
obsahuje všetky výrobky, ktoré potrebujete na odsávanie, uskladnenie
a kŕmenie materským mliekom.

Ideálny darček

Odsávačka materského mlieka
Elektronická základňa s hadičkovou prípojkou
Masážna vložka (štandardná veľkosť)
Fľaša Natural 125 ml
Extra mäkký novorodenecký cumlík Natural
Fľaša Natural 260 ml
Extra mäkký cumlík Natural s pomalým
prietokom
• 10 VIA pohárikov 180 ml s vrchnákmi
• VIA adaptér pre pripojenie odsávačky
i cumlíka

•
•
•
•
•
•
•

Kryt hrdla
Tesniace viečko
Náhradná silikónová membrána
Krém na bradavky 15 ml
2 chrániče bradaviek (štandard)
Spona na podprsenku
2 vzorky jednorazových absorpčných
vložiek

SCD 292/31 | 832317

• Jedinečná pohodlnejšia poloha pri odsávaní
• Mäkká, hrejivá masážna vložka pre jemnou stimuláciu
• Kompatibilná s produktmi Philips AVENT na kŕmenie bábätiek
• Jednoduché použitie na cestách vďaka možnosti napájania batériami
Obsah:
• Elektronická základňa s hadičkovou prípojkou
• Masážna vložka (štandardná veľkosť)
• Fľaša Natural 125 ml
• Extra mäkký novorodenecký cumlík Natural
• Fľaša Natural 260 ml
• Extra mäkký cumlík Natural s pomalým prietokom
• 10 VIA pohárikov 180 ml s vrchnákmi
• 2 VIA adaptéry pre pripojenie odsávačky i cumlíka
• Kryt hrdla
• Tesniace viečko
• Vzorka jednorazových absorpčných vložiek
• Náhradná silikónová membrána
SCD223/20 | 843634
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Mäkká masážna vložka
Masážna vložka má zamatovo mäkkú
štruktúru, ktorá hrejivo pôsobí na pokožku
a zaisťuje príjemnú a jemnú stimuláciu toku
mlieka.
Vložka v tvare okvetných lístkov je navrhnutá
tak, aby napodobňovala satie dieťaťa a jemne
pomáhala pri stimulácii toku mlieka.
Odsávačka materského mlieka má len
niekoľko častí, ľahko sa zostavuje, používa
aj čistí.
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Pomôcky na dojčenie

Termovložky 2v1
Komfortná termovložka sa jemne stará o naliate
prsníky, dojčenie je jednoduchšie pre mamičku aj dieťa.

Niplette™
Jednoduchá liečba vpadnutých alebo plochých bradaviek vyvinutá
popredným britským plastickým chirurgom. Ploché alebo vpadnuté
bradavky môžu byť problémom pre ženy, ktoré chcú dojčiť.
Pomocou jemného sacieho podtlaku Niplette vytiahne bradavku von
do malého plastového klobúčika. Je to záležitosťou týždňov
a pravidelného používania, aby bradavka zostala trvalo vztýčená.

Použitie za tepla – stimulácia toku mlieka
pred dojčením. Použitie za studena – upokojuje
bolestivé miesta alebo naliate prsníky.
Obsah:
• 2 termovložky
• 2 návleky
SCF258/02 | 556947

Obsah: 1 Niplette™
SCF152/01 | 002943

Chrániče bradaviek (redukcie)
Chrániče bradaviek AVENT sú vyrobené z tenkého
mäkkého silikónu a chránia bradavky pred poškodením
a popraskaním počas dojčenia.
Tvar motýlích krídel umožní dieťaťu kontakt s pokožkou
mamičky. Dieťa cíti Vašu pokožku a na chránič si ľahko
zvykne. Po uzdravení bradaviek sa dieťa ľahko vráti
k normálnemu dojčeniu.
2 veľkosti – small a standard.
Obsah: 2 chrániče bradaviek
UPOZORNENIE: Chrániče bradaviek sú navrhnuté pre citlivé alebo
popraskané bradavky, ich použitie konzultujte s odborníkmi.

Sada mušlí s masážnou
silikónovou vložkou
(zberače mlieka)

SCF156/01 | 010436 – štandard
SCF156/00 | 010481 – small

Tieto mäkké mušle sa nosia vo vnútri
podprsenky, aby chránili Vaše bradavky
pred odieraním a zachytili prebytočné
materské mlieko.
Vyvetrávacie mušle – chránia boľavé
alebo popraskané bradavky a napomáhajú
ich rýchlejšiemu zahojeniu. Ich jemný tlak
znižuje nalievanie prsníkov. Otvory umožňujú
prúdenie vzduchu.
Zberače mlieka (bez otvorov) – zachytávajú
vytekajúce materské mlieko pri dojčení
alebo používaní odsávačky.
Obsah:
• 2 vyvetrávacie mušle
• 2 zberače mlieka (bez otvorov)
• 2 mäkké silikónové masážne vložky
SCF157/02 | 005647
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Krém na bradavky (30 ml)

Jednorazové absorpčné vložky

Zvláčňuje a zjemňuje suchú alebo citlivú pokožku.
Aplikujte jeden alebo dvakrát denne počas tehotenstva,
aby ste pripravili pokožku na dojčenie, a po pôrode
medzi dojčením alebo pre udržanie zdravej vláčnej
pokožky. Nie je potrebné ho odstraňovať pred dojčením.

Ultra tenké vložky s tvarovaným okrajom sú navrhnuté tak,
aby neboli viditeľné pod oblečením. Priliehavý pásik zamedzí
posúvanie. Štruktúra v tvare včelích plástov, ultratenké mimoriadne
absorpčné jadro a tesniaca priedušná konštrukcia zaistia pocit sucha
a pohodlia cez deň i v noci.

Obsahuje Medilan™, ultra čistý lanolín, ktorý preniká
do vrchnej vrstvy pokožky, aby zlepšil hydratáciu
a vláčnosť. Ďalej obsahuje kokosový olej a Aloe Vera,
prírodné ingrediencie, ktoré zvlhčujú pokožku
a zjemňujú bradavky.

Využívajú viac vrstiev pre výnimočnú savosť s jedinečnými
zvlhčujúcimi kanálikmi a nepriepustnou bariérou, ktorá zachytáva
vlhkosť vnútri vložky.

Neparfumovaný, bez farbiacich a konzervačných prísad.

Jednotlivo balené pre dokonalú hygienu.

SCF504/30 | 013420

SCF254/24 | 845782 – 24 ks
SCF254/61 | 845805 – 60 ks
SCF254/13 | 845768 – 100 ks

Hodvábne jemný povrch, priedušnosť a prírodný materiál pre pocit
pohodlia. Dermatologicky testované.

Pracie absorpčné vložky
Vložky na opakované použitie majú bavlnenú prednú
vrstvu, ktorá je mäkká a jemná k pokožke a absorpčnú
náplň, ktorá odvádza vlhkosť z pokožky a zachytáva
ju za zadnou vrstvou. Vonkajšia čipková úprava
pozdvihuje ženskosť a zamedzuje posúvaniu vložky.
Vložky je možné prať v práčke pri teplote 40 °C a sušiť
v sušičke.
Obsah: 6 vložiek a vrecúško na pranie
SCF155/06 | 005418
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Prirodzený
spôsob
kŕmenia
z fľaše

Rad Natural
Dojčenská fľaša
Natural (125 ml)

Dojčenská fľaša
Natural (60 ml)

S extra mäkkým novorodeneckým cumlíkom
AVENT Natural. Vhodná pre prvé kŕmenia.
Mlieko, čaj, voda.

Ideálna pre novorodencov –
fľaša menšej veľkosti pomáha
zaistiť vhodné množstvo
pre menšie detské bruško.
Obsahuje cumlík „prvý prietok”
s pomalším prietokom – menšia
veľkosť otvoru zaručí
kontrolovanejší prietok.

SCF030/17 | 876359 1× 125 ml (PP)
SCF031/17 | 875758 1× 125 ml (PP) – ružová
SCF032/17 | 875789 1× 125 ml (PP) – modrá

SCF039/17 | 873778

„Moje dieťa je
s cumlíkom v tvare
bradavky veľmi
spokojné. Okamžite
sa prisaje,
čo zjednodušuje
kombináciu dojčenia
a kŕmenia z fľaše.”

Dojčenská fľaša
Natural (260 ml)

Dojčenská fľaša
Natural (330 ml)

S extra mäkkým cumlíkom AVENT Natural
s pomalým prietokom. Univerzálna fľaša
s mnohostranným použitím.

S mäkkým cumlíkom AVENT
Natural s rýchlym prietokom.
Univerzálna fľaša
s mnohostranným použitím.

SCF033/17 | 876380
SCF034/17 | 875963
SCF035/17 | 876021
SCF070/22 | 876502
SCF070/23 | 870067
SCF070/24 | 870074
SCF070/25 | 870081

Fľaša Natural uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše. Spolu so širokým cumlíkom
v tvare bradavky, navrhnutým tak, aby sa dieťa prirodzene prisalo, jedinečným dizajnom
v tvare okvetných lístkov, ktorý zaisťuje mäkkosť a pružnosť cumlíka a s inovovaným
antikolikovým systémom predstavuje doposiaľ najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše.

1× 260 ml (PP)
1× 260 ml (PP) – ružová
1× 260 ml (PP) – modrá
1× 260 ml (PP) – hroch
1× 260 ml (PP) – veľryba
1× 260 ml (PP) – drak
1× 260 ml (PP) – jednorožec

SCF036/17 | 876410

Číre a bezpečné prvotriedne
borokremičité sklo vyrobené
z čistých surovín.

Číre a bezpečné prvotriedne borokremičité
sklo vyrobené z čistých surovín.
Odolné proti výkyvom teploty,
teplovzdorné, vhodné na sterilizáciu.

fľaše Natural ľahko prijme cumlík Natural.

SCF051/17 | 876434

Odolné proti výkyvom teploty,
teplovzdorné, vhodné
na sterilizáciu.

1× 120 ml (sklo)

SCF053/17 | 876458 1× 240 ml (sklo)

92 % detí prijme cumlík AVENT Natural počas jedného až troch kŕmení (nezávislé testy použitia v domácnosti vo Veľkej Británii, apríl 2012).

*

Všetko je v detailoch

1× 330 ml (PP)

Dojčenská fľaša
Natural sklenená
(240 ml)

Dojčenská fľaša Natural
sklenená (120 ml)

Deti ľahko prijímajú náš nový cumlík Natural.* Výskum ukazuje, že 9 z 10 detí pri prvom použití

1× 60 ml (PP)

Cudlíky Natural
Inovované cumlíky Natural pre menšie bábätká* majú väčšiu podobnosť s prirodzeným saním a tvarom prsníka. Vytvárajú pocit
pokožky, majú zaoblený koniec a optimalizované prietoky. Cumlíky Natural pre staršie bábätká** sú odolné proti hryzeniu.
Použitie jedine s fľašami Philips AVENT Natural. V balení po 2 ks.
Prvý
prietok

**

Novorodenecký

Pomalý
prietok
*

*

Rýchly
prietok

Stredný
prietok
*

*

Variabilný
prietok
**

Na kašu

**

**

*

Prirodzené prisatie
pre najjednoduchšie kombinovanie
dojčenia s kŕmením z fľaše.

Jedinečný cumlík s rebrovaním
v tvare okvetných lístkov
pre mäkkosť a flexibilitu.
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Zdokonalený antikolikový ventil,
redukuje koliku
a nepríjemné pocity.

iba
na fľaši 60 ml

SCF041/27
873846

SCF042/27
873907
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SCF043/27
873969

SCF044/27
874027

SCF045/27
874089

SCF046/27
874133

Fľaše
Anti-colic
pomáhajú
mamičkám
od roku
1984

Rad Anti-colic
Dojčenská fľaša Anti-colic
s ventilom AirFree (125 ml)
S extra mäkkým novorodeneckým
cumlíkom AVENT Anti-colic.
Vhodná pre prvé kŕmenia.
Mlieko, čaj, voda.
SCF810/14 | 852636 1× 125 ml
SCF810/24 | 852667 2× 125 ml

Dojčenská fľaša
Anti-colic s ventilom
AirFree (260 ml)
S extra mäkkým cumlíkom AVENT
Anti-colic s pomalým prietokom.
Univerzálna fľaštička
s mnohostranným použitím.

Ventil AirFree
Náhradný ventil do dojčenských fliaš
Anti-colic.
SCF819/01 | 852926 – 1 ks
SCF819/02 | 852940 – 2 ks

SCF813/14 | 852803 1× 260 ml

„Náš chlapček nemá žiadny
problém s prehĺtaním
vzduchu počas kŕmenia.
On je šťastný a ja mám
radosť, ako pekne rastie.”

Dojčenská fľaša
Anti-colic (330 ml)
S mäkkým variabilným cumlíkom
AVENT Anti-colic.
Vhodná pre dlhé kŕmenia.

Klinické štúdie dokazujú, že fľaše AVENT Anti-colic jednoznačne znižujú koliku** a nepokojné
a podráždené správanie.* Jedinečný pružný okraj cumlíka umožňuje pri kŕmení prúdenie
vzduchu do fľaše, a to predchádza vytváraniu vákua vo fľaši. Dieťa si samo kontroluje tok
mlieka rovnako ako pri dojčení.

Dojčenská fľaša Anti-colic
(260 ml)
S extra mäkkým cumlíkom AVENT Anti-colic
s pomalým prietokom.

SCF816/17 | 868705 1× 330 ml

SCF821/15
SCF821/11
SCF821/14
SCF821/13
SCF821/12
SCF813/27

	Deti vo veku 2 týždňov kŕmené pomocou fľaše AVENT preukazovali menej nepokojného a podráždeného správania oproti deťom
kŕmeným z inej fľaše.
Deti vo veku 2 týždňov kŕmené pomocou fľaše AVENT.

*

| 880714
| 868781
| 880707
| 868842
| 868811
| 868422

1× 260 ml – modrá, slon
1× 260 ml – opica
1× 260 ml – ružová, ovečka
1× 260 ml – tučniak
1× 260 ml – žirafa
2× 260 ml

**

Všetko je v detailoch

Cumlíky Anti-colic
Jedinečný pružný okraj cumlíka umožňuje pri kŕmení prúdenie vzduchu do fľaše, a to predchádza vytváraniu vákua vo fľaši.
Dieťa si samo kontroluje tok mlieka rovnako ako pri dojčení. Použitie jedine s fľašami Philips AVENT Anti-colic. V balení po 2 ks.

Ako Vaše bábätko saje, jedinečný
pružný okraj cumlíka sa ohýba
a umožňuje prúdenie vzduchu
do fľaše a nie do bruška Vášho
bábätka.

Cumlík ostáva plný mlieka,
aj keď je fľaša vodorovne. Bábätko
môže piť aj vo vzpriamenej polohe.
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Tvar cumlíka umožňuje bezpečné
uzatvorenie fľaše a textúra
zabraňuje deformácii cumlíka,
čím je zaistené pohodlné kŕmenie
bez prerušenia.

Novorodenecký

Pomalý
prietok

Stredný
prietok

Rýchly
prietok

Variabilný
prietok

Na kašu

SCF631/27
010825

SCF632/27
010856

SCF633/27
010887

SCF634/27
010917

SCF635/27
013055

SCF636/27
574491
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Zvoľte si správnu fľašu pre vaše bábätko
Fľaša Natural
Jednoduchá kombinácia
dojčenia a kŕmenia
z fľaše

Cumlík v tvare prsníka
Prirodzené prisatie
Jednoduchá
kombinácia
s dojčením

Uskladnenie materského mlieka

Fľaša Anti-colic
s ventilom AirFree

Sáčky na materské mlieko 180 ml
Jedinečný systém na uskladnenie Vášho materského mlieka.
Široký otvor pre jednoduché plnenie a nalievanie.

Navrhnuté na zníženie
ťažkostí s kŕmením:
kolika, plynatosť a reflux**

SCF603/25 | 637363

Ľahké čistenie
a skladanie
Navrhnuté pre
zníženie koliky
a nepohodlia

Dokonalé tesnenie
pre dokonalú
hygienu.

Navrhnuté
pre zníženie
plynatosti a refluxu

Posilnené lemy
a systém
dvojitého dna.

Bezpečné, odolné
proti vyliatiu s dvojitým
uzáverom.

Udržuje cumlík
plný mlieka
Umožňuje kŕmenie
vo vzpriamenej
polohe

Cumlíky Natural
s rôznymi prietokmi

* Výsledok online prieskumu spokojnosti GemSeek
z decembra 2015, ktorý sa uskutočnil medzi viac ako
9 000 užívateľkami detských značiek a výrobkov.
** Jedinečný ventil AirFree je navrhnutý tak,
aby pomohol dieťaťu prehltnúť menej vzduchu
pri kŕmení tým, že z cumlíka odstráni vzduch.
Znížením množstva vzduchu, ktoré prehltne vaše
bábätko môže pomôcť obmedziť zvyčajné ťažkosti
pri kŕmení, ako je kolika, reflux a nadúvanie.
*** Dvojtýždňové bábätká kŕmené fľašou Philips
AVENT trpeli kolikou menej a v noci boli výrazne
menej podráždené v porovnaní s deťmi, ktoré boli
kŕmené inými bežnými fľašami.

Klinicky
preukázané
zníženie
koliky ***

Jeden systém – mnoho možností

Cumlíky Anti-colic
s rôznymi prietokmi

Tento všestranný, úsporný úložný systém umožňuje používať rovnaké poháriky
na odsávanie, skladovanie a kŕmenie Vášho dieťaťa materským mliekom. Každý
pohárik môžete opakovane sterilizovať a používať, čo robí tento systém lepší,
ako používanie jednorazových sáčkov na materské mlieko.
Zlikvidujte alebo recyklujte v prípade známok opotrebenia.
Pre zaistenie šetrného ohrevu vášho mlieka, odporúčame používať ohrievač
fliaš Philips AVENT.
POZNÁMKA: VIA poháriky používajte, pokiaľ sa neobjavia známky opotrebovania.
Sterilizujte všetky poháriky, vrchnáky a adaptéry pred každým použitím.

VIA zásobníky
(180 ml)
Novorodenecká štartovacia
sada Natural

Novorodenecká štartovacia
sada Anti-colic

Darčeková sada
Anti-colic

Obsah:
• 2 dojčenské fľaše AVENT Natural (125 ml)
s novorodeneckým cumlíkom
• 2 dojčenské fľaše AVENT Natural (260 ml)
s cumlíkom s pomalým prietokom
• Priehľadný novorodenecký cumlík na utišovanie
(0-6 mesiacov)
• Kefka na fľaše a cumlíky

Obsah:
• 2 dojčenské fľaše AVENT Anti-colic (125 ml)
s novorodeneckým cumlíkom
• 2 dojčenské fľaše AVENT Anti-colic (260 ml)
s cumlíkom s pomalým prietokom
• Priehľadný novorodenecký cumlík na utišovanie
(0-6 mesiacov)
• Kefka na fľaše a cumlíky

Obsah:
• Dojčenská fľaša AVENT Anti-colic
(125 ml) s novorodeneckým cumlíkom
• Dojčenská fľaša AVENT Anti-colic
(260 ml) s cumlíkom s pomalým
prietokom
• 2 cumlíky na utišovanie (0-6 mesiacov)

SCD301/01 | 876625

SCD807/00 | 852995
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VIA poháriky s vrchnákmi
Obsah:
• 5 VIA pohárikov
• 5 VIA vrchnákov

Obsah:
• 10 VIA pohárikov (180 ml)
• 10 VIA vrchnákov
• VIA adaptér

SCF619/05 | 671688 – 180 ml
SCF639/05 | 671848 – 240 ml

SCF618/10 | 671602

VIA poháriky nájdete aj na strane 29.

SCD805/01 | 868897
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Správna
hygiena,
pevné
zdravie

Príslušenstvo
Kefka na fľašky
a cumlíky

Dávkovač sušeného mlieka
Výrobcovia umelej výživy odporúčajú
kŕmiť vždy čerstvo pripraveným pokrmom.
Najlepšie je mať pripravenú teplú
prevarenú vodu a pokrm pripraviť priamo
na mieste tesne pred kŕmením. K tomu je
ideálny malý praktický dávkovač, ktorý je
rozdelený na tri samostatné časti. Pokiaľ
potrebujete pripraviť kŕmenie, stačí otvoriť
vrchnák a nasypať vopred odmerané
množstvo sušeného mlieka do fľašky.
Po vybratí deliacej časti môžete dávkovač
použiť ako misku.

Špeciálne zakrivená kefka
a tvarovaná rukoväť
umožňujú dokonalé čistenie
všetkých záhybov
dojčenských fliaš, cumlíkov
a náustkov.
SCF145/06 | 006156

SCF135/06 | 006941

Sterilizácia zaistí ochranu Vášho bábätka pred škodlivými baktériami dovtedy, než bude jeho
imunitný systém dostatočne silný. Štúdie dokázali, že bábätku môže trvať rok, než dosiahne
rovnakú imunitu, akú má dospelý človek. Všetky sterilizátory Philips AVENT používajú metódu
nemocničnej parnej sterilizácie, ktorá je rýchla, jednoduchá a efektívna, bez použitia chemikálií.

Sterilizátory

Stojan na sušenie

ThermaBag

Flexibilný dizajn umožňuje sušiť
potreby na kŕmenie bábätka
celý deň.
• Stojan až pre 8 fliaš všetkých
veľkostí, odsávačku materského
mlieka a cumlíky
• Hygienické sušenie
• Oddeliteľný podnos
na jednoduché vylievanie
prebytočnej vody

ThermaBag AVENT je vyrobený
z tkaniny 3M Thinsulate™.
Je určený pre dve dojčenské fľaštičky
AVENT alebo dva hrnčeky
alebo pre štyri VIA poháriky.
Je vhodný na uskladnenie studeného
materského mlieka alebo horúcej vody
až po dobu 4 hodín. Pre jednoduché
prenášanie je vybavený odnímateľným
popruhom cez rameno.

SCF149/00 | 647478

K dispozícii v čiernej a červenej farbe.
SCD150/60 | 007337 – čierny
SCD150/50 | 007603 – červený

Poznámka:
Philips AVENT neodporúča ohrievanie
detskej potravy v mikrovlnnej rúre.
Vzhľadom k nerovnakým teplotám
pokrmu môže dôjsť k popáleniu úst
alebo hrdla dieťatka.

Ohrievače

Vďaka viac ako 30 rokom skúseností vieme, aké dôležité je materské mlieko pre Vaše dieťa. Mierny
a rovnomerný ohrev, nové ohrievače fliaš Philips AVENT pomáhajú zachovať kvalitu materského mlieka.

Parný sterilizátor 4v1
Parný sterilizátor 3v1
Najjednoduchší spôsob sterilizácie. S nastaviteľnou
veľkosťou zaberie parný sterilizátor Philips AVENT 3v1
menej miesta v kuchyni, avšak dokonale pojme všetko,
čo chcete sterilizovať, či je to pár drobností alebo plná
výbava.
Efektívna sterilizácia: Parná sterilizácia rýchlo a efektívne
zničí 99,99 % baktérií.
SCF284 | 536635

Najjednoduchší spôsob sterilizácie a umývania. S nastaviteľnou
veľkosťou zaberie parný sterilizátor Philips AVENT 4v1 menej
miesta v kuchyni, avšak dokonale pojme všetko, čo chcete
sterilizovať, či je to pár drobností alebo plná výbava. Displej vás
informuje o stave procesu sterilizácie a vložený košík
do umývačky udrží obsah v umývačke pohromade.
Jednoducho sa vkladá do sterilizátora.

Ohrievač fliaš a detskej stravy
Ohrieva rýchlo a rovnomerne. Zahrejte mlieko rýchlo a rovnomerne s týmto
rýchlym ohrievačom fliaš. 125 mililitrov materského mlieka sa ohreje iba
za 3 minúty.* Vhodné tiež na rozmrazovanie mlieka alebo detskej výživy.

Výnimočne rýchly a bezpečný – 6 minútový cyklus
s automatickým vypínaním.

SCF355/00 | 654810

Efektívna sterilizácia: Parná sterilizácia rýchlo a efektívne zničí
99,99 % baktérií.

V prípade <
_ 150 ml mlieka pri teplote 20 °C
vo fľaši Philips AVENT Anti-colic/Natural 260 ml.

*

SCF286 | 536710

Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry
Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry pojme naraz 4 fliaše
AVENT 260 ml. Stačí pridať 200 ml vody a teplo mikrovlnnej
rúry vysterilizuje obsah za dve minúty.* Obsah ostáva sterilný
až 24 hodín, pokiaľ nie je sterilizátor otvorený. Kompaktný
dizajn je ideálny pre cestovanie. Čistenie je veľmi
jednoduché, sterilizátor môžete umývať v umývačke.
SCF281 | 558743

Dĺžka sterilizácie podľa výkonu
mikrovlnnej rúry:
2 minúty – 1100 - 1850 W
4 minúty – 850 - 1000 W
6 minút – 500 - 800 W

*

ŠÍRKA: 28,0 cm
VÝŠKA: 16,6 cm

Elektronický ohrievač fliaš a detskej stravy
Pomáha uchovať živiny a vitamíny. Ohrieva mlieko mierne
a rovnomerne, horúce miesta sú vylúčené vďaka cirkulácii mlieka
pri ohrievaní. Integrovaný senzor kontroluje a reguluje teplotu mlieka,
aby nedošlo k prehriatiu mlieka za žiadnych okolností. Progresívny
snímač Vás informuje o priebehu ohrevu mlieka. Zahŕňa automatické
udržovanie teploty a vypnutie nastavenia.
SCF356/00 | 654865
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Výživa
batoliat

VIA poháriky
na uskladnenie
potravín

So zavedením pestrého jedálnička zloženého zo zdravých potravín v rannom veku dieťaťa
vytvárame základ pre celoživotné zdravé stravovacie návyky. Vzhľadom na to, že para pomáha
uchovať živiny a prírodnú chuť ovocia, zeleniny a mäsa, je to jeden z najlepších spôsobov,
ako pripraviť výživné jedlo pre Vaše dieťa.

VIA poháriky s vrchnákmi
VIA poháriky s vrchnákmi
na opakované použitie.
Obsah:
• 5 VIA pohárikov
• 5 VIA vrchnákov

VIA poháriky Philips AVENT sú
univerzálne, jednoducho použiteľné
a navrhnuté tak, aby rástli s dieťaťom.
Poháriky sú ideálne pre uschovávanie
potravín v domácnosti a užitie si
domáceho jedla na cestách.
Jedlo priamo z pohárika.

SCF619/05 | 671688 – 180 ml
SCF639/05 | 671848 – 240 ml

Ideálne pre použitie v chladničke
alebo mrazničke.

VIA jedálna sada
Obsah:
• 20 VIA pohárikov na opakované použitie
(10x 180 ml, 10x 240 ml)
• 20 VIA vrchnákov na opakované použitie
• 1 lyžička
• Receptár

Kombinovaný parný
hrniec a mixér 2v1
Kombinovaný parný hrniec a mixér Philips AVENT
umožňuje jednoducho pripraviť zdravé domáce
detské jedlo: najprv uvarte v pare ovocie,
zeleninu, rybu alebo mäso a potom jednoducho
nádobu zoberte, prevráťte ju a mixujte. Jedlo nie
je nutné nikam prenášať. Kompaktné prevedenie
pre jednoduché uskladnenie.

SCF721/20 | 671800

Obsah:
• Parný hrniec/mixér
• Stierka
• Odmerka
• Receptár
SCF870/22

Kombinovaný parný
hrniec a mixér 4v1
Kombinovaný parný hrniec a mixér Philips
AVENT umožňuje jednoducho pripraviť zdravé
domáce detské jedlo: para, mixovanie,
rozmrazovanie a ohrev. Jedlo nie je nutné
nikde prenášať.
Kompaktné prevedenie pre jednoduché
uskladnenie.
Obsah:
• Parný hrniec/mixér
• Stierka
• Odmerka
• Nádoba 120 ml

Nádoby
na uskladnenie
pokrmov
Navrhnuté pre parný hrniec
a mixér Philips AVENT 4v1
na prípravu zdravej detskej
stravy. Výživné detské jedlá,
ktoré ste pripravili, môžete
jednoducho rozdeliť na porcie,
skladovať, rozmrazovať
alebo ohrievať.

Na uskladnenie
v chladničke
alebo mrazničke

Vhodné
do mikrovlnnej rúry*

Ohrievač fliaš*

Dôležité! Sterilizované poháriky môžete používať opakovane až dovtedy, pokiaľ nejavia známky
opotrebovania. Sterilizujte všetky poháriky, vrchnáky a adaptéry pred každým jednotlivým použitím.

*

SCF876/02

SCF881/01

Všetko je v detailoch

Jedálna sada
Jednoducho naparte, obráťte,
rozmixujte a môžete servírovať
perfektné detské pokrmy.

Odmerajte a nalejte vodu
na naparenie Vašich čerstvých
surovín.
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Prispôsobte tekutinu a dobu
na dosiahnutie ideálnej hustoty
a štruktúry podľa vývojového
štádia Vášho dieťaťa.

Obsah: delený tanier pre batoľatá, veľká miska,
malá miska, vidlička a lyžička pre batoľatá.
SCF716/00 | 526988
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Vhodné
do umývačky riadu

Výživa
batoliat
Samostatné pitie.
V tejto fáze sa Vaše dieťa učí dvíhať hlavu, sedieť vzpriamene
a začína uchopovať predmety. Nasmerujte svoje dieťa
k samostatnému pitiu. Vyrobili sme fľaštičku na učenie
s pohodlnými držadlami, ktoré môže Vaše dieťa ľahko
uchopiť, a cumlíkom z fľaše Natural, na ktorý je už zvyknuté.

Schopnosť piť bez neporiadku.
V tejto fáze bude Vaše dieťa rozvíjať ústnu motoriku a je
schopné uchopiť hrnček samo. Philips AVENT ponúka rad
netečúcich hrnčekov s rôznymi štýlmi, tvarmi a úchytmi,
tak, aby vyhovovali potrebám Vášho dieťaťa, ktoré budujú
dôveru Vášho dieťaťa a ponúka Vám istotu.

Fľaša na učenie
(150 ml)

Hrnčeky pre prvé dúšky Premium
Netečúce hrnčeky pre prvé dúšky majú pokročilú ergonómiu
so zošikmeným náustkom, odolným proti častému hryzeniu
a mäkkými držadlami.

Kompatibilná s radom
Natural.
SCF262/06 | 874324

Dostupné v rôznych farbách a v troch veľkostiach.
SCF751/03 | 854388
SCF751/05 | 854395
SCF751/07 | 854401
SCF753/03 | 854418
SCF753/05 | 854425
SCF753/07 | 854432
SCF753/04 | 773313
SCF753/06 | 817093
SCF755/00 | 645825

Hrnčeky pre prvé dúšky Klasik
Nové hrnčeky pre prvé dúšky sú skvelé pre batoľatá aj rodičov:
flexibilný mäkký náustok pre jednoduché pitie a ľahké čistenie.
Dostupné v dizajne pre dievčatá a chlapcov
v dvoch veľkostiach.

200 ml (6m+) s mäkkým náustkom – čierny
200 ml (6m+) s mäkkým náustkom – modrý
200 ml (6m+) s mäkkým náustkom – ružový
260 ml (12m+) odolný proti hryzeniu – čierny
260 ml (12m+) odolný proti hryzeniu – modrý
260 ml (12m+) odolný proti hryzeniu – ružový
260 ml (12m+) odolný proti hryzeniu – žaba/krab
260 ml (12m+) odolný proti hryzeniu – ryba
340 ml (18m+) odolný proti hryzeniu – assort.

SCF551/03 | 854364 Klasik 200 ml (6m+) s držadlami – dievča
SCF551/05 | 854371 Klasik 200 ml (6m+) s držadlami – chlapec
SCF553/05 | 667049 Klasik 260 ml (9m+)

Extra odolný
náustok
proti
prehryznutiu.

Všetko je v detailoch

bez

BPA
Prispôsobené
pre jednoduché uchopenie.

Netečú.
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Hrnčeky rovnako ako ostatné
výrobky Philips AVENT
neobsahujú Bisfenol A.

Hrnčeky Grippy
Hrnčeky s náustkom Grippy majú jedinečný ventil, vďaka ktorému tečie nápoj iba keď dieťa saje.
Tvar hrnčeku je ideálny pre malé ručičky a jeho textúrovaná úprava pomáha batoľaťu v nerušenom
učení k samostatnému pitiu.
SCF802/01 | 826286
SCF802/02 | 826316
SCF804/03 | 855583
SCF804/04 | 855590

300 ml (9m+), jemná náustok – chlapec
300 ml (9m+), jemná náustok – dievča
300 ml (12m+), tvrdý náustok – chlapec
300 ml (12m+), tvrdý náustok – dievča
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Nové

Rozšíri nové schopnosti pitia.

Piť ako dospelý.

sk ry s

la

O t o č v rc

ka

ku

Moderný tepelný materiál, ktorý udrží nápoj
dlhšie teplý alebo chladný. Jemná silikónová
slamka odolná proti hryzeniu. Otočný vrchnák
udrží slamku hygienicky čistú.

ná

Revolučný hrnček Philips AVENT pomáha Vášmu batoľaťu pri prechode
na „dospelý“ spôsob pitia, a to všetko bez neporiadku. Pery aktivujú jedinečný
ventil proti rozliatiu, takže možno piť z celého okraja hrnčeka, rovnako
ako pri hrnčeku pre dospelých.

m

Hrnček IZO
so slamkou (260 ml)

h

Vďaka slamke si Vaše dieťa osvojí novú techniku pitia. Nebude musieť hrnček
nakláňať a môže z neho piť. Pitie pomocou mäkkej a odolnej silikónovej slamky
trénuje ústne svaly, rozvíja ústnu motoriku a schopnosť prehĺtať, pomáha
podporovať rozvoj reči.

SCF766/00 | 542346

Prvý skutočný hrnček
Aktivuje sa stlačením pier a umožňuje pitie po celom okraji rovnako ako z normálneho
hrnčeka pre dospelých. Ochranný vrchnák pre dokonalú hygienu. Samovoľne netečie.
S náučným obrázkom.

Hrnčeky s ohnutou slamkou
Hrnčeky so slamkou sú ideálnou voľbou pre rastúce, aktívne batoľatá. Slamka obsahuje ventil
proti tečeniu, ktorý bráni samovoľnému vytekaniu. Slamka je ohybná a umožňuje pitie
až do posledného dúšku v prirodzenej polohe.
Hrnček s objemom 300 ml má perfektnú veľkosť na to, aby malo batoľa dostatok tekutín na celý deň
a pri aktivite. Dizajn s odklápacím vrchnákom udržuje slamku čistú aj na cestách. Tvar hrnčeka a jeho
protisklzová úprava zaisťujú ľahké držanie pre malé ručičky batoľaťa.
SCF796/01 | 781899
SCF796/02 | 781912

200 ml (9m+) – chlapec
200 ml (9m+) – dievča

SCF798/01 | 781974
SCF798/02 | 781998

260 ml (9m+) – chlapec
260 ml (9m+) – dievča
260 ml (9m+) – zelený/červený
340 ml (12m+)

Príslušenstvo

300 ml (12m+) – chlapec
300 ml (12m+) – dievča

Všetky fľaše a hrnčeky Philips AVENT (okrem
sklených fliaš a prvých skutočných hrnčekov)
sú spolu kompatibilné, takže môžete
vytvoriť dokonalý hrnček, ktorý sa prispôsobí
individuálnym potrebám vášho batoľaťa.
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SCF782/15 | 854449
SCF782/17 | 854456
SCF782/00 | 556213
SCF784/00 | 636977

Náhradné náustky pre prvé
dúšky bez rozliatia

Náhradná slamka

Mäkké náustky s patentovaným netečúcim
ventilom pre jednoduchú výmenu v hrnčeku
pre prvé dúšky.

Jednoduché čistenie, vhodné do umývačky
a sterilizátora.

SCF246/00 | 779551
SCF252/05 | 836797

SCF797/00 | 781936

Určená pre hrnčeky so slamkou (200 a 300 ml).

Obsah:
2 náhradné silikónové slamky

2 náhradné náustky priehľadné Klasik
2 náhradné náustky priehľadné Premium,
kompatibilné s hrnčekmi Grippy 200ml
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Utišujúce
cumlíky

Mini

Mimoriadne malý a ľahký cumlík určený pre deti do 2 mesiacov veku.
Malý kotúč sa nedotýka nosu bábätka.

Mini

SCF151/01 | 618324

SCF151/02 | 618348

Soothie

Dýchacie otvory
v kotúči

Jedinečne tvarovaný cumlík, ktorý je vyrobený z jedného kusu
silikónu v tvare roztomilého medvedíka.

Guľatá násoska

Cumlík Soothie má vysokú odolnosť, materiál bez chuti
a bez zápachu zodpovedá zdravotníckym normám.

„Ktorý cumlík je pre moje
dieťa ten pravý?
Využila som Garanciu 10
dní a náš drobec si vybral
sám...”

Guľatá násoska rešpektuje prirodzený vývoj ďasien,
zubov a zubného podnebia dieťaťa.

Jednoduché
držadlo

Flexibilný kotúč je šetrný k jemnej tváričke dieťaťa.

Satie bábätká upokojuje. Rovnako ako mnoho ostatných rodičov
pred vami zistíte, že používanie cumlíka v okamihoch, kedy všetky
metódy vedúce k utíšeniu dieťaťa sklamú, je jediný spôsob,
aby sa vaše bábätko utíšilo a v pokoji odpočívalo.
Bábätká s cumlíkom pokojnejšie spia, menej sa v spánku pohybujú
a predovšetkým ostávajú ležať na chrbátiku, čo je odporúčané
pediatrami.
Používanie cumlíka zmenšuje závislosť bábätka na fľaši, znižuje
možnosť poškodenia zubov a môže znížiť riziko dentálnych problémov
v neskoršom veku v porovnaní s dlhodobým cmúľaním palcov,
ktoré vytvára nevhodný tlak na podnebie a predné zuby.

SCF194/01 | 742975

Unikátna konštrukcia
z jedného kusu
silikónu

SCF194/02 | 743019

SCF194/04 | 742883

Silikónový materiál
lekárskej kvality

SCF194/05 | 742920

Sensitive
Vždy používajte
pre Vaše dieťa
cumlík správnej veľkosti.

Cumlíky Sensitive majú 6 otvorov v zaoblenom kotúči,
ktoré zaisťujú zvýšené prúdenie vzduchu pre pokožku.
Ortodontické, stlačiteľné a symetrické násosky rešpektujú
prirodzený vývoj podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Všetky cumlíky sú vyrobené zo silikónu bez chuti a zápachu.

	Ďalšie informácie o cumlíkoch Philips AVENT a zoznam predajní, kde môžete využiť GARANCIU 10 dní,
nájdete na www.philips.sk/avent-cumlik

*

Všetko je v detailoch

SCF186/24 | 771746

Štipec na cumlík
Hygienická krytka
pre zaistenie čistoty násosky.

Bezpečnostný krúžok
nočných cumlíkov v tme svieti.

Ortodontická stlačiteľná násoska,
ktorá rešpektuje prirodzený vývoj
zubného podnebia dieťaťa.

Jednoduché upevnenie – vďaka extra širokému otvoru štipec
ľahko pripevníte k detskému oblečeniu jednou rukou. Šetrné
k oblečeniu – štipec nezanecháva stopy na oblečení vášho
dieťaťa. Štipec je kompatibilný so všetkými cumlíkmi,
ktoré majú krúžok. Dostupné v ružovej, modrej a zelenej farbe.
SCF186/26 | 833246

SCF185/00 | 578550
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SCF186/25 | 771777

Klasik

Ochranný kryt
pre dokonalú
hygienu

Ortodontické, stlačiteľné a symetrické násosky Philips AVENT
rešpektujú prirodzený vývoj podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Všetky cumlíky Philips AVENT sú vyrobené zo silikónu bez chuti
a zápachu.

Dýchacie
otvory
v kotúči

Bezpečnostný
krúžok

Ortodontická
symetrická
stlačiteľná násoska

Cumlík Ultra Air umožňuje pokožke bábätka dýchať.
Štyri mimoriadne veľké ventilačné otvory a ľahký
kotúč poskytujú maximálny prietok vzduchu.
Citlivá pokožka dieťaťa ostáva pri utišovaní suchšia.

Silikón je chuťove neutrálny a bez zápachu, preto vaše dieťa
cumlík Philips AVENT s vysokou pravdepodobnosťou prijme.
Je hladký, priehľadný, ľahko sa čistí a nelepí sa. Násoska je
pevná a odolná a nemení postupom času tvar ani farbu.

Cumlík sa dodáva s obalom na sterilizáciu a prenos.
Ortodontická
symetrická
stlačiteľná násoska

Klasik džungľa

Zvýšené prúdenie vzduchu
pre väčšie pohodlie

Nové

Dýchacie
otvory v kotúči

Bezpečnostný
krúžok

Ultra Air

SCF196/18 | 787648

SCF197/22 | 787679

SCF244/20 | 844969

SCF245/20 | 845331

SCF244/22 | 845126

SCF245/22 | 845409

SCF343/20 | 845966

SCF342/22 | 845959

SCF343/22 | 845973

Ultra Air obrázok

Klasik nočný

SCF176/18 | 543381

Ultra Air

SCF176/28 | 751854

SCF176/22 | 498025

SCF176/24 | 752264

SCF344/20 | 845997

Klasik oceán

Ultrasoft
SCF169/35 | 811190

SCF169/36 | 811237

SCF169/37 | 811268

SCF169/38 | 811305

Dýchacie
otvory
v kotúči

Vďaka patentovanej technológii kotúča FlexiFit je mäkký cumlík
mimoriadne príjemný k citlivej detskej pokožke.

Klasik text

Násoska z jemného a mäkkého materiálu s extra mäkkou
textúrovanou špičkou pre pohodlné satie.
Cumlík sa dodáva s obalom na sterilizáciu a prenos.

SCF172/50 | 655442

Bezpečnostný
krúžok

Pružný kotúč

SCF172/70 | 655459

Ultrasoft

Klasik zvieratko

SCF182/12 | 787211

Ortodontická
symetrická
stlačiteľná násoska

Mimoriadne mäkký cumlík Philips AVENT má extra mäkký
a pružný kotúč, ktorý kopíruje prirodzené krivky tváričky dieťaťa.
Bábätko tak pociťuje viac pohodlia a jeho pokožka je menej
otlačená a podráždená.

SCF182/14 | 787259

SCF182/13 | 787280

SCF182/15 | 787310

SCF212/20 | 803584

SCF213/20 | 803713

SCF212/22 | 803652

SCF211/22 | 803546

SCF227/20 | 804093

SCF226/22 | 804055

SCF227/22 | 804154

Ultrasoft obrázok

Klasik rozprávka

SCF169/44 | 851790

SCF169/43 | 851776
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SCF222/20 | 803836
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Monitory,
na ktoré je
spoľahnutie

Digitálne video monitory
Digitálna technológia Philips AVENT Vám kedykoľvek umožňuje bezpečné spojenie s vaším
dieťaťom. Rovnako ako perfektný zvuk, teraz môžete mať aj čistý obraz, či už je deň alebo noc.

Video monitor SCD 841
Monitor umožňuje neustály kontakt s vaším dieťaťom – bezpečne
a dôverne. Svoje dieťa budete počuť v dokonalej zvukovej kvalite
a rovnako ho uvidíte vo dne i v noci vďaka kryštálovo čistému
obrazu.
Bezpečné súkromné pripojenie
• Dôverné a zabezpečené pripojenie pomocou adaptívnej
technológie FHSS
• 3,5“ farebná obrazovka s vysokým rozlíšením a kryštálovo čistým
nočným videním
• Počúvajte svoje dieťa v čistom zvuku
• Úsporný režim ECO s indikátorom pripojenia
Voľnosť, flexibilita, pokoj a pohodlie
• Dosah až 300 metrov
• Vynikajúca prevádzková doba na stráženie v noci
• Príjemné nočné svetlo a uspávanky upokoja vaše ratolesti

„Je úžasné, že moje dieťa
spí spokojne vo svojej
izbe a ja mám o jeho
spánku dokonalý prehľad.
Či už pracujem v kuchyni
alebo odpočívam
v obývačke.”

• Ostaňte v dosahu a hovorte s dieťaťom
• Upozornenie vibráciami
• Vyberte si najvhodnejšiu úroveň hlasitosti podľa hluku okolia
Spoľahlivosť a istota
• 3 kontrolky úrovne zvuku a kontrolka spojenia
• Sledujte teplotu v detskej izbe
SCD841/26

ECO
Mode

Spoľahlivé spojenie

Video monitor SCD 620

Keď budete vedieť, že ste s dieťaťom v spojení i počas spánku, budete mať pokoj a tiež si
odpočiniete. Naše detské monitory DECT zaručujú nulové rušenie a úplne zreteľne s nimi
započujete každé zamrnkanie dieťaťa.

Monitor umožňuje neustály kontakt s vaším dieťaťom – bezpečne
a dôverne. Svoje dieťa budete počuť v dokonalej zvukovej kvalite
a rovnako ho uvidíte vo dne i v noci vďaka kryštálovo čistému obrazu.
Bezpečné súkromné pripojenie

Digitálna technológia vás upozorní aj na najtichší šepot a umožní vám upokojiť Vaše dieťa
vďaka spojeniu s garanciou nulového rušenia v dome a v jeho okolí. Upokojujúce nočné svetlo
a uspávanky dieťa zabavia a senzory teploty a vlhkosti pomáhajú udržať zdravú a príjemnú
klímu.

• Dôverné a zabezpečené pripojenie pomocou adaptívnej
technológie FHSS
• 2,7“ farebná obrazovka s nočným videním
• Počúvajte svoje dieťa v čistom zvuku
• Úsporný režim ECO s indikátorom pripojenia
Voľnosť, flexibilita, pokoj a pohodlie
• Dosah vonku až 300 metrov, vnútri až 50 metrov

Všetko je v detailoch

• Vynikajúca prevádzková doba na stráženie v noci
• Príjemné nočné svetlo a uspávanky upokoja vaše ratolesti
• Ostaňte v dosahu a hovorte s dieťaťom
• Vyberte si najvhodnejšiu úroveň hlasitosti podľa hluku okolia
Spoľahlivosť a istota
• 3 kontrolky úrovne zvuku a kontrolka spojenia
SCD620/52

Sloboda a flexibilita
bez obmedzenia.

Vždy budete vedieť,
či je zariadenie v dosahu
a pripojené.
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Automatický úsporný režim
Smart ECO

ECO
Mode
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DECT Baby monitory
S novým radom DECT monitorov Philips AVENT môžete pokojne odpočívať s vedomím, že je Vaše
dieťa spokojné, aj keď s ním nie ste v miestnosti. Nový rad DECT monitorov poskytuje množstvo
neoceniteľných vlastností.

Baby monitor SCD 731

Baby monitor SCD 506

• Premietanie hviezdnej oblohy upokojí Vaše dieťa
pred uspaním
• 100% spoľahlivé spojenie s Vašim dieťaťom
• Signalizácia nepretržitého spojenia medzi jednotkami
• Zvuky dieťaťa aktivujú svetelnú kontrolku
• Dobíjacia rodičovská jednotka s prevádzkovou dobou
až 18 hodín
• ECO mód šetriaci energiu
• Režim nočného stmavenia
• Snímač teploty vzduchu v miestnosti
• Možnosť voľby vibračného režimu
• Možnosť spätnej komunikácie – hovorenia s dieťaťom
• Upokojujúce nočné svetlo a uspávanky

• Dosah až 330 m
• Garancia nulového rušenia od ostatných bezdrôtových
zariadení
• ECO mód šetriaci energiu
• Nastaviteľná citlivosť zvuku, mobilný vonku aj vnútri
domu
• Prevádzková doba až 24 hodín, signalizácia vybitej
batérie
• Možnosť komunikácie – rozhovor s dieťaťom
• Uspávanky a nočné osvetlenie na detskej jednotke
• Žiadna potreba inštalácie
SCD506/00

SCD711/52

Baby monitor SCD 502
• Technológia DECT zaručuje nulové rušenie
a 100% súkromie
• Dosah až 300 m
• ECO mód pre čo najefektívnejšie využitie energie
• Upokojujúce nočné svetlo pre ukľudnenie Vášho dieťaťa
• Zvukom aktivované kontrolky ukazujú aktivitu
Vášho dieťaťa
• LED svetlo ukáže, kedy je váš prístroj zapnutý
a v dosahu
• Rodičovská jednotka je napájaná zo siete
alebo na batériu (batérie nie sú súčasťou dodávky)
• Ovládanie hlasitosti
SCD502/00

Audio/Video: V závislosti od okolia a ostatných
rušivých faktorov môže byť dosah menší..

*

Starostlivosť o bábätko
Starostlivosť o zdravie a pohodlie dieťaťa
je pre rodičov jednou z najdôležitejších
vecí. Vnímame Vaše potreby a vyvinuli
sme výrobky pre Vašu podporu.

Ideálny darček

Baby monitor SCD 721

Baby monitor SCD 711

Sada starostlivosti o dieťa

•
•
•
•

•
•
•
•

Všetky nevyhnutné pomôcky pre starostlivosť o dieťa
v jednom balení.

•
•
•
•
•
•

100% spoľahlivé spojenie s Vašim dieťaťom
Signalizácia nepretržitého spojenia medzi jednotkami
Zvuky dieťaťa aktivujú svetelnú kontrolku
Dobíjacia rodičovská jednotka s prevádzkovou dobou
až 18 hodín
ECO mód šetriaci energiu
Režim nočného stmavenia
Snímač teploty vzduchu v miestnosti
Možnosť voľby vibračného režimu
Možnosť spätnej komunikácie – hovorenia s dieťaťom
Upokojujúce nočné svetlo a uspávanky

•
•
•
•
•

100% spoľahlivé spojenie s Vašim dieťaťom
Signalizácia nepretržitého spojenia medzi jednotkami
Zvuky dieťaťa aktivujú svetelnú kontrolku
Dobíjacia rodičovská jednotka s prevádzkovou dobou
až 18 hodín
ECO mód šetriaci energiu
Režim nočného stmavenia
Snímač teploty vzduchu v miestnosti
Možnosť spätnej komunikácie – hovorenia s dieťaťom
Upokojujúce nočné svetlo a uspávanky

• Digitálny teplomer s profesionálnou presnosťou
• Nosná odsávačka s jemnou a pružnou špičkou
• Prstová zubná kefka – na mäkkú masáž ďasien
alebo zubov Vášho dieťaťa
• Kompletný set pre starostlivosť o nechty – nožničky
so zaobleným hrotom, kliešte na nechty a tri pilníčky
• Starostlivosť o vlasy – hrebeň so zaoblenou špičkou
a mäkká kefka na vlasy

SCD731/52

SCH400/30

SCD721/26
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Vyberte si dokonalý
detský monitor

Audio

Audio

Video

pre vás
a vaše dieťa
SCD502/00

SCD506/00

SCD711/52

SCD721/26

SCD731/52

SCD620/52

SCD841/26

5

5

3

5

5

300 m

330 m

330 m

330 m

330 m

300 m

300 m

24 hodín

24 hodín

18 hodín

18 hodín

18 hodín

10 hodín

10 hodín

2× AA

2× AA

2× AA

2× AA

2× AA

Lithium Ion

Lithium Ion

Krištáľovo čistý zvuk, 100% súkromie
s nulovým rušením*

Spoľahlivosť
a pocit istoty

Režim Smart ECO, ktorý šetrí energiu
LED kontrolka slabej batérie, pripojenia
a stavu mimo dosahu
Monitoring teploty v miestnosti
a nastavenie upozornení
Kontrolka úrovne zvuku

3

Vibračný režim
Dosah vonku (až do)**
Vynikajúci prevádzkový čas
pre monitorovanie v noci

Sloboda
a flexibilita

Pokojný nočný režim stlmí jas
obrazovky aj zvuk
Dokovacia stanica pre pohodlné
nabíjanie
Funkcia záložnej batérie
v rodičovskej jednotke
Nastaviteľná citlivosť hlasitosti
a mikrofónu

Iba hlasitosť

Spona na opasok
Montáž na stenu

Video
monitoring

Upokojujúce
a utišujúce

Hodiny, časovač kŕmenia
Upokojte svoje dieťa s nočným projektorom oblohy s hviezdami
Upokojujúce nočné svetlo a uspávanky

Iba uspávanky

Iba nočné svetlo

Obojsmerná komunikácia
Automatické infračervené nočné
zobrazenie
2,7“

Veľkosť obrazovky

2×

Digitálne priblíženie a posunutie

*
**

3,5“

Automatické prepnutie medzi sieťami tak, aby sa udržalo nepretržité spojenie s vaším dieťaťom.
Audio/Video: V závislosti od okolia a ostatných rušivých faktorov môže byť dosah menší.
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Zdravý štart pre zdravú budúcnosť
Distribútor SR:

www.philips.sk/avent
www.facebook.com/Philips.AVENT.CZSK
*Založené na online prieskume spokojnosti GemSeek z decembra 2015, ktorý prebehol medzi viac ako 9 000 užívateľkami detských značiek a výrobkov.
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