Sprievodca dojčením

Zdravý štart
pre zdravú
budúcnosť
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Značka č. 1 odporúčaná
mamičkami na celom svete*

Príprava na dojčenie – čo treba vedieť

Prolaktín – pôsobí na spúšťanie laktácie a
udržanie produkcie mlieka (čím viac dieťa saje,
tým viac sa vylučuje prolaktín do krvi matky,
ktorý následne pôsobí na tvorbu materského
mlieka). Najviac sa tento hormón tvorí v noci,
spôsobí mamičke relaxáciu, niekedy aj ospalosť.
Vďaka tomuto hormónu je dojčiaca žena schopná
dostatočného odpočinku aj v rámci častého
nočného budenia a krátkych časových intervalov
pre spánok

V priebehu tehotenstva sa naše telo pripravuje
na nastávajúci pôrod a súčasne tiež na dojčenie.
Zoznámime vás s anatómiou, respektíve
s tkanivovým zložením prsníka a tiež Vás
budeme informovať o hormonálnych zmenách,
ktoré štruktúru v prsníku v priebehu tehotenstva,
pôrodu a následnej laktácie zásadne ovplyvňujú.
.
Alveoly
(lalôčiky žľazového tkaniva)

Bábätko začína sať

Mliečne kanáliky

Prolaktín vytvára mlieko
pre ďalšie kŕmenie. Čím
viac dojčíte, tým viac
mlieka sa bude vytvárať.

Prsná bradavka

Spustenie mlieka
spôsobené
oxytocínom

Prsný dvorec

Vylučovanie
prolaktínu

Časť prsníka,
ktorú dieťa dáva
do pusinky
pri správnom prisatí

Vyprázdnený
prsník

Výhody dojčenia
.

Fyzické (anatomické) zmeny prsníkov

Sprievodca dojčením
Zdravý štart pre zdravú budúcnosť
Vážená mamička,

Philips Avent v spolupráci so Slovenskou
zdravotníckou univerzitou vydáva tohto sprievodcu
dojčením na pomoc matkám k harmonickému
a úspešnému dojčeniu a aby poradil pri riešení
prípadných komplikácií alebo zlyhaní.

v súčasnosti prežívate jedno z najkrajších
období v živote ženy, ku ktorému bezpochyby
materstvo patrí. Dovoľte nám, aby sme Vám
k tejto životnej etape zablahoželali v mene
spoločnosti Philips Avent.
Výživa materským mliekom je nepochybne
ten najlepší štart do života dieťaťa, ktorý
bábätku môžete ponúknuť. Spoločnosť
Philips Avent sa už viac ako 35 rokov
zaoberá otázkou dojčenia, vývojom
jednotlivých výrobkov na podporu dojčenia
a laktácie. Ďalej tiež pre čo najdlhšie
udržanie dojčenia v neposlednom rade
vyvíja pomôcky, ktoré môžu pomôcť všetkým
mamičkám, teda aj Vám s prípadnými
problémami, ktoré pri dojčení môžu nastať.

Naše moto:

„Pokojná matka,
pokojné dieťa“

Pokoj a Vaša vnútorná harmónia sú jedny
z najdôležitejších krokov, ktoré vedú

Sme tu pre vás, pre vaše pokojné a harmonické
dojčenie.

k spokojnému a úspešnému dojčeniu.
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V priebehu tehotenstva dochádza k postupnému
zväčšovaniu prsníkov, ktoré je v začiatkoch
tehotenstva a potom na konci tehotenstva
dynamickejšie ako v priebehu tehotenstva. Ide
o proces, ktorý môžete vnímať niekedy aj bolestivo.
Celé prsia sú presiaknuté a bradavky výrazne
citlivé a erektabilné. Celkové zväčšenie pŕs môže
byť v tehotenstve až o dve čísla, ale jedná sa
o celkom individuálny jav. Ďalej tmavnú prsné
dvorce, čo je spôsobené hormonálnymi zmenami.
Opäť sa jedná o individuálnu reakciu, ktorá závisí
od množstva pigmentu obsiahnutého v koži
jednotlivej tehotnej ženy.
Hormóny a ich pôsobenie v tehotenstve
a po pôrode:
Progesterón – pôsobí na zväčšenie žľazových
lalôčikov mliečnej žľazy a alveol
Estrogén – pôsobí na vývodný systém mliečnej žľazy
Oxytocín – tento hormón sa vyplavuje z podväzku
mozgového do krvného obehu matky na základe
stimulácie bradavky. Tento hormón pôsobí na lalôčiky
mliečnej žľazy tak, aby mlieko obsiahnuté
v týchto lalôčikoch bolo uvoľnené a následne bolo
pomocou kontrakčných vĺn mliekovodu pomaly
posúvané mliečnou žľazou a mliekovodom smerom
k dieťaťu. Bezprostredne po pôrode, v priebehu
prvých dní, tento hormón taktiež napomáha
spätnému zavinovaniu maternice. Preto môžete
v priebehu dojčenia pociťovať sťahy maternice
a viac krvácať v rámci bežného krvácania počas
šestonedelia. Tento hormón môže byť tiež
vyplavený do krvi matky na základe samotnej
spomienky na dieťa, plačom dieťaťa alebo len
pohľadom na dieťa. Nie je to nič neobvyklé.

Pre bábätko
•
•
•
•

Nadviazanie psychosociálnej väzby matka-dieťa.
Kompletná a prirodzená strava.
Dodáva potrebné živiny, vitamíny a minerály.
Významne znižuje frekvenciu zápalov
nosohltanu a stredného ucha.
• Taktiež sa významne podieľa na prevencii
hnačkových ochorení.
• Znižuje výskyt alergií, obezity, kazivosti zubov,
cukrovky.
• Prispieva k lepšiemu mozgovému a tým
pádom duševnému vývoju dieťaťa.

Pre mamičku
• Pôsobí aj na zavinovanie maternice,
čím znižuje riziko popôrodného krvácania.
• Znižuje riziko cukrovky 2. typu.
• Znižuje riziko vzniku nádorov prsníkov
a vaječníkov.
• Chráni pred osteoporózou.
• Podporuje citovú väzbu medzi mamičkou
a dieťaťom.
• Mlieko je vždy pripravené v správnej teplote,
čerstvé a zadarmo.
• Vaše telo produkuje toľko mlieka, koľko ho
dieťa potrebuje.
• Pomáha mamičke vrátiť sa na jej pôvodnú
váhu.
• Oddiali návrat menštruačného cyklu
– dojčenie sa ale nepokladá
za antikoncepčnú metódu.
Tu vidíte, že Vaše materské mlieko, je to najlepšie,
čo môžete Vášmu bábätku ponúknuť.
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Materské mlieko

Rady
Tieto javy môžeme čiastočne eliminovať
pravidelným prikladaním bábätka k prsníku,
tzv. na vyžiadanie, prikladaním teplých obkladov
pred začiatkom dojčenia a potom opačne
chladných obkladov po ukončení dojčenia.

Je dokázané, že materské mlieko má mnoho
benefitov, ktoré sú smerované najmä na bábätko.
Ide v prvom rade o nutričné teda tzv. výživové
hodnoty a v druhom rade o nenutričné hodnoty,
teda o látky na podporu správneho nastavenia
mikrobiómu bábätka, jeho dobrú imunitnú
odolnosť a hormonálnu rovnováhu. Poďme si
povedať, aké je Vaše materské mlieko a ako sa
mení v prvých troch týždňoch po pôrode.

Čo je potrebné
vedieť

Odporúčania Svetovej zdravotníckej
organizácie a Slovenskej zdravotníckej
univerzity znie:
• Výlučné, ak chcete plné dojčenie
bez príkrmov po dobu 6 mesiacov.

Rada pre mamičky:

• Zaraďovanie príkrmov (ochutnávanie)
od 6. mesiaca. Čo to znamená? V tomto
období dochádza k tzv. imunologickému
oknu a je dôležité, aby sa Vaše bábätko
zoznamovalo s jednotlivými zložkami stravy
a ich alergénmi, do ktorých patrí najmä
lepok. Postupujte ale veľmi opatrne
a neponáhľajte sa. Ponúkajte jednotlivé
zložky potravy vo forme drobných
ochutnávok, NIKDY ale nenahradzujte jednu
dávku dojčenia plným príkrmom. Na to je
ešte čas.

V prvých dňoch
Prikladajte bábätko čo najčastejšie, to znamená
bez obmedzenia (10-12× denne), nenechajte sa
stresovať časovými intervalmi, len si zapamätajte,
že najdlhšia odmlka medzi jednotlivým prikladaním
by nemala byť dlhšia ako 3 hodiny. Tvorba
materského mlieka je podmienená stimulmi, ku
ktorým patrí najmä pravidelné prikladanie bábätka
k prsníku. Prikladaním sa u Vás spúšťa hormonálna
reťazová reakcia, ktorá ovplyvňuje tvorbu mlieka.
Ponúkajte v priebehu jedného dojčenia oba prsníky.

• Plné zavádzanie príkrmov po ukončenom
6. mesiaci života. Už dobre viete, ktoré
druhy pochúťok Vaše bábätko preferuje,
a tak môžete prechádzať na väčšie dávky.
Odporúčame ale vždy po každom príkrme
ešte bábätko dodojčiť.

V ďalších dňoch
Bábätko prikladajte podľa potreby, pozvoľna
bude dochádzať k ustáleniu tvorby mlieka a
postupnému pravidelnému rytmu dojčenia, ktoré
sa môže pohybovať vo frekvencii 7-8× denne.
Opäť upozorňujeme, že sa jedná o individuálny
jav a každá mamička aj bábätko svoju frekvenciu
môžu meniť podľa svojich potrieb. Po ustálení
laktácie je vhodné, aby ste bábätku prsia striedali.
Prvé dojčenie = prvý prsník, druhé dojčenie = druhý
prsník.

• Zdravé plne dojčené dieťa nepotrebuje
do 6. mesiaca žiadne ďalšie tekutiny.
• Udržiavať dojčenie aspoň do 2 rokov dieťaťa.

Rady

Zhruba druhý týždeň po pôrode
Prechodné mlieko, ktoré obsahuje oveľa nižšiu
hladinu bielkoviny oproti mledzivu (kolostru).
Pomaly sa ustaľujú hladiny všetkých ďalších látok
obsiahnutých v tzv. zrelom materskom mlieku.

Prvý týždeň po pôrode
Prvotné mlieko: mledzivo čiže kolostrum, ktorého
je relatívne malé množstvo, vyzerá ako žltkastá
hustá tekutina, ktorá je ale veľmi energeticky
bohatá a bábätku z pohľadu výživového postačuje.
Bezpochyby najdôležitejší je obsah látok typu
imunoglobulínov, aminokyselín, enzýmov,
hormónov a mnohých ďalších látok, ktoré bábätku
prinášajú okamžitý benefit v podobe ochrany
pred infekciami. Z dlhodobého pohľadu dochádza
k správnemu nastaveniu imunitného systému.
Tvorba mledziva (kolostra) a prechod na tzv.
prechodné mlieko je u mamičky sprevádzaný
výrazným naliatím pŕs cca 3. až 4. deň po pôrode,
ktoré môže byť sprevádzaný nepríjemnými pocitmi,
ku ktorým patria najmä:
• intenzívny pocit napätia v prsníkoch,
• horúce prsia,
• bolestivé prsia.

Zhruba tretí týždeň po pôrode
Zrelé materské mlieko – denná produkcia je 1-1,2 l.

Mledzivo
(kolostrum)
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Prechodné
mlieko

O svoje bradavky sa musíte pravidelne a riadne
starať. Je nutné udržiavať ich hygienu a suché
prostredie, tak aby ste predchádzali ich
poškodeniu. Bolestivé bradavky môžu predčasne
ukončiť dojčenie, a to nie je naším cieľom. Preto
odporúčame po každom dojčení, pokiaľ je to
možné, bradavku opláchnuť čistou vodou, potrieť
odstreknutým materským mliekom, nechať
zaschnúť a použiť kvalitné prsné jednorazové
alebo pracie prsné vložky, ktoré budú absorbovať
materské mlieko, ktoré môže v čase medzi
dojčením voľne odkvapkávať.
Naše prsné vložky absorbujú mlieko stredom
smeromk k okraju tak, aby bradavka bola stále
suchá a bez kontaktu s materským mliekom. Najmä
v čase, keď panuje veľmi teplé počasie, je nutné
dbať na hygienu. Mlieko obsahuje veľa cukrov,
a tým pádom je dobrou živnou pôdou pre tvorbu
akýchkoľvek plesní.

Ak Vám toto odporúčanie nevyjde, nevadí. Ľudský
organizmus je výsostne individuálny a nie je
možné paušalizovať. Vždy musíme akceptovať
priania, potreby, ale najmä možnosti každej
mamičky a bábätka.

Zrelé
mlieko
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Kroky
k úspešnému
dojčeniu

Výživa
dojčiacej matky
Ako by sa mala mamička správne stravovať
a akých potravín by sa mala v priebehu laktácie
vyvarovať?
• Dojčiaca matka vyžaduje vyšší príjem energie
(cca 3000 kcal na deň) – tomu by malo
zodpovedať pestré zloženie stravy so zameraním
na energetickú hodnotu potravín (plnotučné
mlieko, syry, červené mäso, nenadúvajúcu
zeleninu, z príloh najmä ryžu, zemiaky, kuskus
či cestoviny).
• Množstvo prijatých tekutín by sa malo pohybovať
okolo 2,5 litra (voda, mlieko, džús nekoncentrovaný
a minerálne vody neperlivé). Do príjmu tekutín
samozrejme započítavame i polievky, ktoré sú
v období dojčenia odporúčané.
• Ak je to možné, tak aspoň 2-3× týždenne morské
ryby tepelne spracované.
• Vegetariánsky či vegánsky spôsob života
vyžaduje počas dojčenia nevyhnutné doplnenie
vitamínu B12, železa, vápnika a ďalších živín.
• Občasné požití malého množstva alkoholu
(cca 200 ml stolového vína) dieťa nepoškodzuje
– odporúča sa 2 nasledujúce hodiny po požití
alkoholu nedojčiť.
• Aktívne aj pasívne fajčenie znižuje tvorbu
a uvoľňovanie mlieka z prsníka, nie je však
pri dojčení kontraindikované. Dojčiaca matka by
nemala fajčiť.
• Pozor na potraviny, spôsobujúce nadúvanie
dieťaťa alebo kožné vyrážky.

Čo urobiť pre to, aby bolo dojčenie bez problémov,
splnilo očakávania a potreby dieťaťa a mamičky?
• Čo najskorší kontakt matky a čerstvo narodeného
bábätka. Ak tomu okolnosti pôrodu budú
naklonené, tak aplikovať tzv. bonding (kontakt
kože na kožu čiže skin to skin), ktorý napomôže:
• lepšej adaptácii bábätka po pôrode
• pomôže osídliť bábätko správnymi baktériami
mamičky z jej pokožky
• Súčasné priloženie k prsníku naštartuje onú
spomínanú hormonálnu reakciu, ktorá zapríčiní
spustenie laktácie. Pokiaľ ale k skorému kontaktu
nedôjde, neznamená to, že laktácia nenastúpi.
• Správna technika dojčenia, ku ktorej bezpochyby
patria uvedené body:
• správna voľba miesta na dojčenie
• pohodlná poloha pre matku
• držanie prsníka
• vzájomná poloha matky a dieťaťa
• technika prisatie a technika sania
• Po celú dobu laktácie je vhodné dodržiavať
dostatočný príjem všetkých živín v rámci pestrého
jedálnička a taktiež dodržiavať dostatočný príjem
tekutín vo forme neperlivej vody, dojčiacich
čajov, riedených ovocných džúsov v pomere 1:3.
• Dojčenie po období nástupu laktácie a upravenie
rytmu by malo byť pre matku príjemné a určite
by nemalo byť bolestivé. Ak bolesť pri dojčení
pretrváva, jedná sa pravdepodobne o zlú
techniku dojčenia. Tu odporúčame kontaktovať
svojho pediatra alebo laktačnú poradkyňu,
aby došlo k úprave techniky dojčenia
podľa vyššie uvedených pravidiel.
Po nástupe laktácie a prechodu na tzv. zrelé
mlieko je vhodné, aby ste bábätku prsníky striedali.
Prvé dojčenie = prvý prsník, druhé dojčenie =
druhý prsník. Distribúcia mlieka z prsníka je totiž
nastavená na tzv. predné mlieko, ktoré je určené
na zahnanie smädu a na tzv. zadné mlieko, ktoré je
už výživovo hodnotné a u bábätka zaženie hlad.
Ak dieťaťu nestačí dojčenie z jedného prsníka,
potom môžeme ponúknuť prsník druhý.

Príklad potravín, ktoré podporujú črevnú
koliku novorodencov:
• všetko čerstvé pečivo a výrobky obsahujúce
kvasnice,
• ovocie a zelenina, a to najmä karfiol,
brokolica, kapusta, kaleráb, reďkovky, zelený
hrášok, strukoviny, sója, hrozno a jablká
s hruškami,
• všetky sýtené nápoje,
• všeobecne potom platí, že čo nadúva
mamičku, bude pravdepodobne nadúvať aj
bábätko, preto sledujte tiež svoje trávenie.
Príklad potravín, ktoré u bábätka vyvolávajú
kožné reakcie:
• citrusy,
• tropické ovocie ako kivi, ananás,
• tuzemské ovocie ako jahody, kyslé ríbezle,
egreše alebo černice,
• zo zeleniny môže vyvolať alergickú reakciu
najmä paradajka alebo paprika – obzvlášť
ak sú konzumované v surovom stave.
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Správna technika
dojčenia

Prisatie a satie
• v prvej fáze dojčenia dieťa uchopí prsník ústami
a pritlačí na neho tvár a bradu, aby medzi nimi
nezostal voľný priestor. Naopak nos dieťaťa by
mal zostať voľný pre dýchanie. Rovnako tak
bruško dieťaťa sa dotýka brucha matky,

• bradavka a takmer celý prsný dvorec je hlboko
v ústach dieťaťa,
• poklesnutím dolnej čeľuste je medzi koreňom
jazyka a mäkkým poschodím dieťaťa vytvorený
priestor, ktorý podtlakom pomáha nasávanie mlieka,
• dolná pera dieťaťa je ohnutá von, jazyk je
vysunutý cez dolné ďasno a stočený do žliabku
pod bradavkou,
• otvor bradavky je smerovaný proti spojnici
mäkkého a tvrdého podnebia dieťaťa,
• mlieko sa z vývodných ciest dostáva nielen

Držanie prsníkov

2• prsty sa nesmú dotýkať dvorca
• prsník je podopieraný zospodu všetkými prstami

2 okrem palca

• palec je položený vysoko nad dvorcom
• tlak palca na prsné tkanivo umožní napriamenie
bradavky
• prsník musí byť dieťaťu ponúknutý tak,
aby uchopilo nielen bradavku, ale čo možno
najväčšiu časť dvorca

2
2

3
3
3
3
kontrakciou svalových buniek stimulovaných
uvoľňovaním hormónu oxytocínu, ale aj
samotným aktívnym satím dieťaťa pomocou
vertikálnych i horizontálnych (predozadných)
pohybov čeľusťami.

4

Vzájomná poloha matky a dieťaťa

4

4
4

Zásadné je vytvoriť pohodlnú polohu pre matku,
aby nebola v nepríjemnom svalovom napätí.
Vytvorenie správnej polohy vyžaduje cvik; vhodné
je začať jednoduchšími polohami, napr. polohou
klasickou, a neskôr vyskúšať aj ostatné. Každá
matka si postupne nájde pre seba najvýhodnejšie
polohy.
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Polohy na dojčenie
Poloha klasická

Poloha v ľahu na boku
Brucho dieťaťa je v priamom kontakte s bruchom
matky. Ústa dieťaťa smerujú najkratšou cestou
k bradavke. Spodná ruka dieťaťa je pod prsníkom
a horná ruka je položená na prsníku. Ľavá ruka
matky uchopí ľavý prsník a pravá ruka jemným
tlakom na hornú časť chrbta dieťaťa udržiava
správnu polohu. Je nutné umožniť dieťaťu mierny
záklon pre ideálne prehĺtanie a dýchanie.

Najprirodzenejšia poloha pre matku i pre dieťa.
Matka drží dieťa široko otvorenou dlaňou jednej
ruky až po lakeť, druhou rukou drží prsník
na strane podopierajúcej paže. Vhodná je jej
podpora pomocou vankúša položeného na kolenách
či podloženie nohy stoličkou.

Táto poloha na ľahu na boku je vhodná pre skúsené
matky pre pohodlné nočné dojčenie. Je potrebný
tesný kontakt s matkou. Matka leží na boku
s mierne podloženou hlavou, prsník z ktorého
dojčí smeruje k ústam ležiaceho dieťaťa. Matkina
spodná ruka podkladá jej hlavu, horná ruka udržuje
správnu kontaktnú polohu dieťaťa pridržovaním
jeho chrbátika.

Poloha madony
Poloha v sede je vhodná pre skúsenejšie matky
a ich aktívne deti. Dieťa má hlavu v lakťovej jamke
matky na strane dojčeného prsníka a telo dieťaťa
má oporu v jej predlaktí. Brucho dieťaťa je v tesnom
kontakte s bruchom matky. Spodná ruka objíma
matkin prsník zospodu a horná ruka spočinie hore.
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Polohy na dojčenie
Poloha tanečníka

Futbalové, bočné držanie

Je vhodná pre dojčenie nedonosených detí,

Táto poloha je vhodná pre nedonosené deti, ktoré
len ťažko sajú, a ďalej pre ženy s veľkými prsiami
či plochými bradavkami. Dieťa leží na matkinom
predlaktí. Matka mu rukou podopiera ramienka,
pričom prsty podopierajú hlavičku. Nôžky dieťaťa
sú pozdĺž matkinho boku, chodidlá sa nesmú o nič
opierať. Matkino predlaktie je podložené vankúšom.

ktoré ťažko sajú a pre ženy s malými prsníkmi.
Pri tejto polohe je na začiatku dobrá asistencia
ďalšej osoby. Výhodou polohy je, že dieťa spočíva
celou plochou svojho tela na tele matky, a tak cíti
maximálnu oporu. Dieťa je pevne podopierané pažou
matky z opačnej strany, ako je dojčený prsník, naopak
prsník je podopieraný rukou z tej istej strany.
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Polohy na dojčenie

Najčastejšie
komplikácie
v čase dojčenia

Poloha v polo sede
na lôžku

• venovať pozornosť prvým prejavom a riešiť už
v počiatku (bolestivé miesto, hrčky)
• striedanie teplých obkladov (pred dojčením)
a studených obkladov (po dojčení)
• masáž postihnutého prsníka (uvoľnenie mlieka)
• odstriekavanie 10-20 ml mlieka pred vlastným
dojčením – pomôžeme tým bábätku k ľahšiemu
uchopenie bradavky a prisatiu
• pri dojčení smeruje brada bábätka
k postihnutému miestu – to znamená zmenu
polohy bábätka pri dojčení
• lieky od bolesti (Paralen, Brufen), antibiotiká nie
sú nutné

V období krátko po pôrode môže matka pociťovať
napätie a bolestivosť bradaviek. Tieto pocity sa
zmierňujú po vyvolaní vypudzovacieho reflexu
(odborne let-down reflex). Uvedené počiatočné
ťažkosti by však mali najneskôr do dvoch týždňov
plne ustúpiť. Pretrvávanie bolesti alebo poranenia
bradaviek je zvyčajne spôsobené zlou technikou
dojčenia a vyžaduje ošetrenie prsníkov a prijatie
preventívnych opatrení.

Táto poloha je vhodná pre matky po pôrode
cisárskych rezom. Touto polohou matka zníži
napätie brušných svalov pokrčenými kolenami.
Vankúšom môžeme tiež podložiť dieťa i matkine
pokrčené kolená a chrbát.

Opatrenia pri bolesti bradaviek
• optimalizácia techniky dojčenia,
• odstriekavanie cca 10-20 ml mlieka
pred vlastným priložením dieťaťa k prsníku
(napomáha stimulácii vypudzovacieho reflexu),
• dojčenie z menej bolestivého prsníka,
• aplikácia materského mlieka či masti
podporujúce epitelizáciu (napríklad Bepanthen,
PureLan, Sudocrem, krém na bradavky Philips
Avent) na poranené miesta.

Pri horúčke hrozí

Ručné odsávanie
(odstriekavanie)
Využíva sa predovšetkým v prvých dňoch po pôrode,
kedy je významná hormonálna reakcia, ale produkcia
mlieka ešte nie je plnohodnotná.

Jedná sa o najšetrnejšiu techniku odsávania mlieka,
ale často nebýva dostatočne efektívna. Využíva
sa v čase, keď je prsník preplnený a dvorec nie je
možné ústami dieťaťa veľmi dobre uchopiť. Odsatím
menšieho množstva mlieka získame zmäkčenie
dvorca a potom ľahšie uchopenie dieťaťom.

• dočasne – znížená tvorba materského mlieka
• zmena chuti mlieka, ktorá býva ovplyvnená liekmi
Tento stav je len prechodný (v čase liečby).
Ak dieťa mlieko odmieta, nezabudnite odstriekavať
aj v prípade, že začnete podávať náhradu.
Po liečbe môžete opäť pokračovať v dojčení.

Mastitída – zápal prsníka
K rozvoju mastitídy dochádza najčastejšie okolo
3. týždňa po pôrode a v období zníženej frekvencie
prikladania dieťaťa k prsníku (zavádzanie
príkrmov). Prsník je horúci, opuchnutý a bolestivý;
stav je sprevádzaný horúčkou nad 38 °C, triaškou
a pocitom celkovej schvátenosti.
Rozvoju mastitídy môže predchádzať upchatie
mliekovodu s nastupujúcou infekciou, najčastejšie
spôsobenou zlatým stafylokokom. Pri mastitíde
býva častejšie postihnutý jeden prsník, a to
v dolnej a bočnej časti. Účinnú liečbu predstavuje

Liečba
• celkové podanie protistafylokokových antibiotík
(napríklad Duracef),
• ďalšími podpornými opatreniami sú: studené
a teplé obklady (teplý obklad prikladáme
pred vlastným dojčením, studený potom
v období medzi dojčením),
• časté dojčenie aj z postihnutého prsníka
a uvoľnenie dvorca odstriekaním pred dojčením.
Pritom je dôležité začať dojčiť najprv
z postihnutého prsníka.

Prevencia
•
•
•
•
12

pravidelné vyprázdňovanie prsníka
správna technika dojčenia
neprerušovať dojčenie
neobmedzovať dobu dojčenia
13

Infekcia plesňami

Ploché, vpáčené bradavky

Plesňové infekcie prsníka sa prejavujú
neustupujúcim pálením a svrbením dvorca
a/alebo bradavky. Koža prsníka je napätá, červená
a môže sa dokonca olupovať.

Plochá bradavka je taká, ktorú nemožno vytiahnuť
von a po stimulácii ani po chlade sa nepredlžuje.
Ak sa zatlačí na dvorec asi 2,5 cm od bázy
bradavky, a tá sa zatiahne (odborne retrahuje),
potom sa jedná o tzv. bradavku vpadnutú.
Vpáčenie bradaviek môže byť rôznej miery
a rôznym spôsobom ovplyvňuje dojčenia. Niekedy
môže problém vyriešiť samotná stimulácia prstami
povytiahnuť bradavky tesne pred dojčením.
V ťažších prípadoch je už vhodnejšie použitie
tzv. formovačov.
Formovače sú špeciálne pomôcky vkladané
do podprsenky, ktoré ľahkým sústavným tlakom
posúvajú bradavku do otvoru v membráne,
ktorá sa tak pre dieťa stáva prístupnejšia.
Formovače nesmieme zamieňať s klobúčikmi,
tie by sa naopak nemali používať paušálne,
pri najmenšom probléme s dojčením. Používanie
klobúčika môže mať za následok zníženú tvorbu
mlieka a nežiaducu zmenu techniky dojčenia.
Avšak platí zásada, že ak sa dojčenie nedarí, lepšie
je dojčiť cez klobúčik než nedojčiť vôbec.

Prevencia
• správna technika dojčenia
• venovať pozornosť prvým prejavom a riešiť už
v počiatku
• dôsledná hygiena
• častá výmena prsných vložiek v podprsenke

Liečba
V liečbe nachádzajú uplatnenie protiplesňové
masti. Genciánová violeť sa už nesmie používať!

Uskladnenie
materského
mlieka
Odsaté materské mlieko skladované v chladničke
musí byť do 24 hodín použité, zmrazené alebo
zlikvidované.
Nepridávajte zvyšné mlieko k inému odsatému
mlieku, ktoré máte chladené. Mlieko môže byť
skladované po dobu 1-3 mesiacov* v domácej
mrazničke. Odsaté mlieko by sa malo prepravovať
iba v chladiacom boxe.

Používanie mrazeného materského mlieka
Materské mlieko je najlepšie skladovať v dávkach,
ktoré môžu byť použité počas jedného dňa.
Raz rozmrazené mlieko musí byť použité počas
nasledujúcich 24 hodín.
Ak má byť mlieko použité až neskôr, nechajte ho
postupne rozmraziť pri izbovej teplote a následne
dajte do chladničky do tej doby, než ho budete
potrebovať.
Materské mlieko spotrebujte počas jednej hodiny
po ohriatí. Vždy zlikvidujte mlieko, ktoré zostalo
po kŕmení.
K okamžitému rozmrazeniu materského mlieka
použite ohrievač alebo vodný kúpeľ, kým nedôjde
k úplnému rozmrazeniu. Potom ohrejte obvyklým
spôsobom.

Vezmite, prosím, na vedomie, že sa jedná o odporúčané časy firmy
Philips Avent pre skladovanie, ktoré sú konzervatívnejšie než pokyny
Svetovej zdravotníckej organizácie
*

.

Recenzný posudok
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“.

Niplette™
Pomôcka pre nechirurgickú úpravu vpáčených
alebo vpadnutých bradaviek.
1
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2

3

problémov pri dojčení a prehľad moderných
pomôcok, ktoré môže matka použiť na podporu
dojčenia a v starostlivosti o výživu novorodenca
a dojčaťa.
Sprievodca je písaný zrozumiteľne, prehľadne,
kultivovaným jazykom sprevádza ženu s cieľom
zabezpečiť dlhodobé, bezproblémové dojčenie.

V súčasnej dobe dátovej explózie je náročné nájsť
také informácie, ktoré majú edukačnú hodnotu
a plnia svoj primárny cieľ.

Sprievodca vychádza z odporučení UNICEF a WHO
pre dojčenie.

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

Odporúčam jeho publikovanie v plnom rozsahu.
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.
vedúca Katedry pôrodnej asistencie
Bratislava 10. 7. 2020
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Váš hlavný
pomocník
pri dojčení

Manuálna odsávačka

Manuálna odsávačka materského mlieka
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

„S elektrickou odsávačkou
som veľmi spokojná.
Je ľahká a skladná, mám
ju so sebou i na cestách.
Odporúčam všetkým
mamičkám.”

SCF430/10 | 943969

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.

Manuálna odsávačka materského
mlieka s VIA systémom

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.

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.

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.

Obsah:
• Manuálna odsávačka materského mlieka
• 3 VIA poháriky (180 ml)
• Extra mäkký novorodenecký cumlík
• Adaptér na pripojenie cumlíka

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.

SCF430/13 | 944010

dní vrácení peněz

dní vrátenia peňazí

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.
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.
Garantujeme vám možnosť jej vrátenia do 100 dní,
pokiaľ ju nebudete potrebovať.
Jedinou podmienkou je neotvorený
nepoškodený obal.
dní vráceníapeněz
Pohodlnejšia poloha pri odsávaní
pre plynulejší prietok mlieka.

Mäkká masážna vložka
pre jemnú stimuláciu prsníka.
16

Jednoduché čistenie
a údržba.
17

dní vrátenia peňazí

Nová éra
odsávania

Elektronická odsávačka

„Dokonalá rovnováha
sania a stimulácie
bradaviek inšpirovaná
prirodzeným spôsobom,
akým deti pijú. Elektronická
odsávačka mlieka Philips
Avent udržiava optimálny
tok mlieka a jemne sa
prispôsobuje veľkosti
a tvaru bradavky.”

Vyhovuje

99,98 %
tvarom a veľkostiam
bradaviek***

Inšpirovaná dieťaťom.
Praktická pre mamičku

Nová revolučná odsávačka materského mlieka umožňuje jednoduché, rýchle a jemné
odsávanie. Doteraz bola technológia odsávačiek mlieka zameraná, aby pri saní
predovšetkým odoberala mlieko z prsníka.

Technológia Natural Motion pre rýchlejší tok
mlieka*

Technológia Natural Motion využíva pre jednoduché, rýchle a šetrné odsávanie frekvenciu,
intenzitu a stimuláciu bradavky.

Mäkká silikónová vložka sa jemne prispôsobí až 99,98 % veľkostí bradaviek do 30 mm.
Mamičky môžu mať istotu, že odsávačka s technológiou Natural Motion je pre nich
správnym riešením spôsobu kŕmenia.(i)

Odsávajte kedykoľvek a kdekoľvek vďaka nášmu
tichému motoru s tenkým dizajnom.

Minimálny počet dielov a intuitívne
zostavenie
Náš systém uzavretého odsávania zabezpečuje,
že mlieko zostane mimo hadičku, takže zostáva
menej dielov na čistenie. Vďaka menšiemu počtu
dielov je tiež ľahké odsávačku znova zostaviť.

Mäkká a prispôsobivá silikónová vložka
univerzálnej veľkosti

Odsávačky sú navrhnuté tak, aby poskytovali tichý a diskrétny zážitok, aby sa mamičky
cítili pohodlne pri odsávaní v akomkoľvek prostredí.

Funkcia pamäti

Univerzálna veľkosť pre všetkých. Pretože každé
telo je úplne iné, silikónová vložka je jemne
ohybná a prispôsobí sa vašej bradavke. Hodí sa
pre 99,98 % veľkostí bradaviek (až do 30 mm).

Komfort vo všetkých detailoch

*

**

Technológia Natural Motion
pre rýchlejší tok mlieka.*
***
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Tichý motor pre diskrétne použitie kdekoľvek

Odsávajte viac mlieka za kratší čas* s masážnou
vložkou, ktorá stimuluje a odsáva mlieko
rovnako ako dieťa. Plynule prechádza z režimu
stimulácie do režimu odsávania a aplikuje
správnu mieru stimulácie bradavky a satia
pre maximálny prietok mlieka. Na základe
výsledkov doby začatia toku mlieka (čas
do reflexu vylučovania mlieka – MER).*

Pozitívne referencie od mamičiek, ktoré sa zúčastnili štúdie, ukazujú, že 97 % mamičiek
potvrdzuje, že naše elektrické odsávačky sú účinné.** 97 % mamičiek tiež potvrdilo,
že odsávanie bolo pohodlné.

Mäkká masážna vložka pre jemnú
stimuláciu prsníka.

Nastavte všetko potrebné pre každé odsávanie
podľa svojich potrieb pomocou širokej ponuky
nastavení stimulácie a odsávania. Naša
odsávačka materského mlieka ponúka 8 úrovní
stimulácie a 16 úrovní odsávania podľa
individuálnej potreby.

Elektronická odsávačka mlieka Philips Avent
udržiava optimálny tok mlieka a jemne sa
prispôsobuje veľkosti a tvaru bradavky.

Naša nová technológia Natural Motion (technológia prirodzeného pohybu) kombinuje
masáž a sanie rovnako ako dieťa, pre dosiahnutie rýchlejšieho a prirodzeného toku mlieka.*

Odsávajte bez predkláňania.

8+16 úrovní nastavenia

Odsávačka si automaticky pamätá vaše
posledné nastavenie, takže všetko, čo musíte
urobiť, je len si sadnúť a stlačiť tlačidlo ŠTART.

Odsávajte bez predkláňania

Funkcia pozastavenia/aktivovania

Na základe výsledkov klinického hodnotenia
výrobku s 20 účastníkmi (2019); 90 % účastníkov
hodnotilo polohu odsávanie ako pohodlnú
(jednoduchá elektronická odsávačka); 95 %
účastníkov hodnotilo polohu odsávanie ako
pohodlnú (dvojitá elektronická odsávačka).

Pokiaľ potrebujete upraviť nastavenie alebo si
len urobiť prestávku, tlačidlo AKTIVOVANIA /
POZASTAVENIA je vždy na dosah ruky.

Priemerný čas do MER 46,1 sekúnd, so štandardnou odchýlkou 19,1 sekundy.
Na základe času začiatku toku mlieka (čas do MER – Milk Ejection Reflex)
boli výsledky z klinickej štúdie s 20 účastníkmi (Holandsko 2019).
Na základe výsledkov klinickej štúdie produktu s 20 účastníkmi (Holandsko,
2019), priemerné skóre pre Single a Duo elektronickú odsávačku mlieka;
95 % účastníkov súhlasí, že naše odsávačky sú účinné (Single);
100 % účastníkov súhlasí s tým, že naše odsávačky sú účinné (Duo).

(i)

(1) Na základe: Mangel et al. Problémy s dojčením, dĺžka dojčenia, index
telesnej hmotnosti matiek a anatómia prsníka: Ako to spolu súvisí? Medicína
dojčenia, 26. apríla 2019 (109 účastníkov, Izrael);
(2) Ziemer a kol. Zmeny kože a bolesti bradaviek v dobe 1.týždňa laktácie.
Vestník pôrodníckeho, gynekologického a novorodeneckého
ošetrovateľstva, máj 1993 (20 účastníkov, USA);
(3) Ramsay et al. Anatómia dojčiaceho ľudského prsníka hodnotená
z ultrazvukového zobrazovania, 2005 (28 účastníkov, Austrália).

Do 30 mm.
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Odsávačky materského mlieka

Elektronická odsávačka

Jednoduchá odsávačka materského
mlieka elektronická

Odsávačka materského mlieka
elektronická Premium nabíjacia

Elektronická odsávačka mlieka Philips Avent udržuje
optimálny tok mlieka a jemne sa prispôsobuje veľkosti
a tvaru bradavky. Nastavte si všetko potrebné pre každé
odsávanie podľa svojich potrieb pomocou širokej ponuky
nastavenia stimulácie a odsávania.

Vstúpte do novej éry odsávania s dokonalou rovnováhou
sania a stimulácie bradaviek inšpirovanej prirodzeným
spôsobom, akým deti pijú. S nabíjateľnou batériou
môžete pohodlne odsávať bez starostí s napájaním
i na cestách. Nabíjacia batéria sa dodáva s adaptérom
micro USB a vydrží až na 3 relácie odsávania na jedno
plné nabitie.

Obsah:
• Sada pre odsávanie
• Motorová jednotka (použitie iba s káblom)
• Fľaša Natural 125 ml s cumlíkom s novorodeneckým prietokom
• Adaptér Micro-USB pre použitie s káblom
• Tesniace viečko
• 2 jednorazové prsné vložky

Obsah:
• Súprava pre odsávanie
• Nabíjacia motorová jednotka
• Fľaša Natural 125 ml s cumlíkom s novorodeneckým prietokom
• Adaptér Micro-USB pre použitie s káblom
• Tesniace viečko
• 2 jednorazové prsné vložky

SCF395/11 | 906162

SCF396/11 | 925217

Sada na dojčenie s elektronickou
odsávačkou materského mlieka

Odsávačka materského mlieka
elektronická Premium DUO nabíjacia

Odsávačka materského mlieka v súprave s potrebami
na uskladnenie materského mlieka.

S elektrickou odsávačkou materské mlieka DUO ľahko
odsajete mlieko rýchlo a jemne z oboch prsníkov naraz.
S nabíjateľnou batériou môžete pohodlne odsávať
bez starostí s napájaním i na cestách.

Obsah:
• Súprava pre odsávanie
• Motorová jednotka (použitie iba s káblom)
• Fľaša Natural 125 ml s cumlíkom s novorodeneckým prietokom
• Adaptér Micro-USB pre použitie s káblom
• Tesniace viečko
• 2 jednorazové prsné vložky
• Fľaša Natural 260 ml s cumlíkom s pomalým prietokom
• Izolačné puzdro
• 5 ks VIA pohárikov 180 ml na skladovanie materského mlieka
• 1 ks VIA adaptér na pripojenie k odsávačke

Obsah:
• 2 sady na odsávanie
• Nabíjacia motorová jednotka
• Fľaša Natural 125 ml s cumlíkom s novorodeneckým prietokom
• Adaptér Micro-USB pre použitie s káblom
• Tesniace viečko
• 2 jednorazové prsné vložky
• Izolačné puzdro (termoobal)
• Cestovná taška
SCF398/11 | 925248

SCF395/21 | 930716
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Komfort vo všetkých detailoch

Masážna vložka, ktorá stimuluje
a odsáva mlieko rovnako
ako dieťa.

Mäkká a prispôsobivá silikónová
vložka univerzálnej veľkosti.
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Jednoduché čistenie a údržba,
minimálny počet dielov.
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Pomôcky na dojčenie

Niplette™

Termovložky 2v1

Jednoduchá liečba vpadnutých alebo plochých bradaviek vyvinutá
popredným britským plastickým chirurgom. Ploché alebo vpadnuté
bradavky môžu byť problémom pre ženy, ktoré chcú dojčiť.

Komfortná termovložka sa jemne stará o naliate prsníky,
dojčenie je ľahšie pre mamičku a dieťa.

Pomocou jemného sacieho podtlaku Niplette vytiahne bradavku
von do malého plastového klobúčika. Je to záležitosťou týždňov
a pravidelného používania, aby bradavka zostala trvalo vztýčená.

Studené použitie – upokojuje bolestivé miesta či naliate
prsia.

Obsah: 1 Niplette™
SCF152/01 | 002943

Teplé použitie – stimulácia toku mlieka pred dojčením.

Obsah:
• 2 termovložky
• 2 návleky
SCF258/02 | 556947

Sada mušlí s masážnou silikónovou
vložkou (zberače mlieka)
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.

Chrániče bradaviek (redukcie)

Jednorazové absorpčné vložky

Krém na bradavky (30 ml)

Chrániče bradaviek Avent sú vyrobené z tenkého
mäkkého silikónu a sú navrhnuté tak, aby vám
pomohli dojčiť, keď máte problémy s bradavkami
alebo s prisatím dieťaťa.
Po novom v sterilizačnej/transportnej krabičke.
2 veľkosti – small a medium.

Ultra tenké vložky s tvarovaným okrajom sú navrhnuté tak, aby neboli
viditeľné pod oblečením. Priľnavý pásik zamedzí posúvaniu. Štruktúra
v tvare včelích plástov, ultratenké mimoriadne absorpčné jadro
a tesniaca priedušná konštrukcia zaistí pocit sucha a pohodlia vo dne
aj v noci.

Zvláčňuje a zjemňuje suchú alebo citlivú
pokožku. Aplikuje sa raz alebo dvakrát denne
počas tehotenstva, aby sa pokožka pripravila
na dojčenie, a po pôrode medzi dojčením
alebo pre udržanie zdravej vláčnej pokožky.
Pred dojčením nie je nutné krém zmývať.

Obsah: 2 chrániče bradaviek
Upozornenie: Chrániče bradaviek sú navrhnuté pre citlivé
alebo popraskané bradavky, ich použitie konzultujte
s odborníkmi.

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

SCF153/03 | 907749 – medium (priemer 21,6 mm, výška 17,9 mm)
SCF153/01 | 907657 – small (priemer 14,9 mm, výška 16 mm)

Využívajú viac vrstiev pre výnimočnú savosť s jedinečnými zvlhčujúcimi
kanálikmi a nepriepustnou bariérou, ktorá zachytáva vlhkosť vnútri
vložky. Hodvábne jemný povrch, priedušnosť a prírodný materiál
pre pocit pohodlia.
Dermatologicky testované.
Jednotlivo balené pre dokonalú hygienu.

Bez pridaných farbív, parfumu a konzervačných
látok.

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

SCF157/02 | 005647
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Obsahuje MedilanTM, ultra čistý lanolín,
ktorý preniká do vrchnej vrstvy pokožky,
aby zlepšil hydratáciu a vláčnosť. Ďalej obsahuje
prírodné ingrediencie kokosový olej a aloe vera,
ktoré hydratujú pokožku a zjemňujú bradavky.

SCF504/30 | 013420
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Zdravý štart pre zdravú budúcnosť
Distribútor SR:
ags 92, s. r. o.
Poděbradská 88/55, 198 00 Praha 9

ags 92, s. r. o.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
avent.sk@ags92.com

www.philips.sk/avent
www.facebook.com/Philips.AVENT.CZSK
*Výsledok online prieskumu spokojnosti GemSeek z decembra 2018, ktorý sa uskutočnil medzi viac ako 8 000 užívateľkami detských značiek a výrobkov.

SK2021-1

Korešpondenčná adresa:

