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Odci?ganie pokarmu? ?atwiejsze ni? my?lisz!
Jeste? w momencie, w którym chcesz zacz?? odci?ga? pokarm z piersi. To kolejne nowe
prze?ycie na Waszej wspólnej drodze – Twojej i Twojego maluszka. Odci?gni?te mleko mo?e
nadal s?u?y? dziecku, a Ty skorzystasz z wielu zalet takiego rozwi?zania. Chcemy Ci
podpowiedzie?, jak i kiedy najlepiej ?ci?ga? pokarm. Doradzimy równie? jak ?awo odci?ga?
mleko laktatorem, który od tego momentu stanie si? Twoim sprzymierze?cem!
https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/odciaganie-pokarmu-latwiejsze-niz-... [1]
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Temat ?ci?gania pokarmu dotyczy du?ej cz??ci karmi?cych mam. Karmienie dziecka piersi?
jest dla niego oczywi?cie najlepsze. Zdarzaj? si? jednak sytuacje, w których bezpo?rednie
karmienie piersi? [6] jest utrudnione lub wr?cz niemo?liwe. Rozwi?zaniem staje si? wtedy
czasowe lub sta?e odci?ganie pokarmu. Pami?taj, ?e bez wzgl?du na przyczyn? Twojej
decyzji, odci?gaj?c mleko, podtrzymasz naturalny sposób ?ywienia dziecka. Tym samym
zapewniasz mu pokarm o optymalnym dla niego sk?adzie, m.in. zawieraj?cy wysokiej jako?ci
bia?ko i oligosacharydy mleka kobiecego (HMO).

Kiedy wspomóc si? odci?ganiem mleka?
przy zbyt ma?ej ilo?ci pokarmu w celu pobudzenia laktacji [7]
przy nawale pokarmu, aby przy wzmo?onej laktacji nie dosz?o do niedro?no?ci
kanalików mlekowych i zapalenia piersi [8]
podczas choroby maluszka, kiedy na przyk?ad musi on pozosta? w szpitalu
je?li dziecko niedostatecznie opró?nia pier?
podczas czasowej nieobecno?ci mamy w domu – maluszka mo?e wtedy nakarmi? tata
lub opiekunka
w zwi?zku z powrotem do pracy [9]

Odci?ganie mleka – krok po kroku
Przygotuj si? na to, ?e nauczenie si? odci?gania mleka mo?e troch? potrwa?. Przy odrobinie
cierpliwo?ci szybko dojdziesz jednak do wprawy! Cho? pocz?tki bywaj? trudne, wi?kszo??

mam korzysta pó?niej systematycznie z tego rozwi?zania i cieszy si? z mo?liwo?ci, jakie ono
daje.
Miej na uwadze, ?e odci?ganie pokarmu nie jest tak samo skuteczne jak ssanie piersi przez
dziecko. Nie martw si? zatem, je?li odci?gniesz mniej pokarmu ni? oczekiwa?a?. Szczególnie
na samym pocz?tku laktacji s? to niewielkie ilo?ci. Je?li odci?gasz mleko poza godzinami
karmienia, podczas pierwszych dni jego ilo?? równie? b?dzie mniejsza. Spokojnie – Twój
organizm przyzwyczai si? i dostosuje do wszystkich zmian wynikaj?cych z innego trybu
wytwarzania pokarmu.

Poznaj metody odci?gania pokarmu

Mechaniczne odci?ganie pokarmu laktatorem r?cznym
lub elektrycznym
?ci?ganie mleka laktatorem jest mniej wymagaj?ce.
1. Do piersi przy?ó? plastikowy lub silikonowy lejek z pompk? zako?czony rurk?. Maj? one
na celu odtworzenie procesu ssania. Nie rezygnuj, je?li na pocz?tku poczujesz ma?y
dyskomfort. To normalne.
2. W przypadku laktatora r?cznego regularnie naciskaj na pompk?, a w przypadku
elektrycznego – po prostu w??cz laktator, ustaw moc ssania i po kilku sekundach
mechanizm urz?dzenia sprawi, ?e mleko zacznie swobodnie wyp?ywa?.
Widzisz, jakie to proste?

Zasady prawid?owego odci?gania mleka z piersi
?ci?gaj?c mleko, przestrzegaj poni?szych wskazówek:

zadbaj o codzienn? toalet? piersi
zdezynfekuj sprz?t i akcesoria do odci?gania pokarmu (a w przypadku wcze?niaków
u?ywaj akcesoriów jednorazowych)
zadbaj o spokojne, wygodne i czyste miejsce (nie odci?gaj mleka w toalecie)
dok?adnie umyj r?ce i paznokcie tu? przed odci?ganiem mleka
zadbaj o odpowiedni? pozycj? (bez obci??ania pleców i ramion)
przed odci?ganiem mleka ogrzej pier?, np. poprzez delikatny masa?
zrelaksuj si? – stres blokuje wyp?yw pokarmu
b?d? dla siebie delikatna (nie ?ciskaj ani nie ugniataj bole?nie piersi)

Jak przechowywa? odci?gni?te mleko?
Odci?gni?ty pokarm ma swój termin przydatno?ci do spo?ycia. Z uwagi na jego wra?liwo??
na czynniki fizyczne powinna? przestrzega? kilku prostych zasad. Dzi?ki temu mleko nie
straci swojej warto?ci.
przechowuj pokarm w ma?ych porcjach w jednorazowych lub uprzednio umytych i
wyparzonych naczyniach (szklanych lub plastikowych), dostosowanych do kontaktu z
?ywno?ci?
umie?? na pojemniku/woreczku naklejk? z dat? i godzin? odci?gania
do transportu pokarmu u?ywaj odpowiednich toreb ch?odz?cych z wk?adami
ch?odz?cymi i nie pozwól, by transport trwa? d?u?ej ni? 24 godziny
nie mieszaj mlek z ró?nych tur odci?gania
nie zamra?aj ponownie uprzednio rozmro?onego mleka
zadbaj o odpowiedni czas przechowywania pokarmu w okre?lonych warunkach:

Jak przygotowa? maluszkowi odci?gni?te mleko?
Zanim podasz dziecku odci?gni?te mleko, zapoznaj si? z poni?szymi wskazówkami:
?wie?o odci?gni?ty pokarm nie wymaga specjalnego przygotowania – jest gotowy do
podania, nie musisz go podgrzewa?.
Pokarm przechowywany w lodówce przed podaniem nale?y podgrza? do temperatury
36-37°C, polewaj?c butelk? ciep?? wod?. Uwa?aj, by woda nie la?a si? zbyt blisko
otworu butelki, aby unikn?? jej wymieszania z mlekiem.
Szybkie rozmra?anie pokarmu we wrz?tku negatywnie wp?ynie na jego sk?ad. By
rozmrozi? mleko, pozostaw je w lodówce na 24 godziny w temperaturze ok. 4°C.
Mo?esz te? ogrza? je pod bie??c? wod? o temperaturze nie wi?kszej ni? 37°C.
Nie gotuj mleka i nie podgrzewaj go w kuchence mikrofalowej, elektrycznej, gazowej.
Podgrzewaj tak? porcj? odci?gni?tego mleka, któr? dziecko jest w stanie zje?? w trakcie
jednego karmienia
Nie wykorzystuj ponownie raz podgrzanego, a niezjedzonego przez dziecko pokarmu –
wyrzu? go.
Nie mieszaj odci?gni?tego pokarmu z mlekiem modyfikowanym.
Dotar?a? do ko?ca artyku?u – to znak, ?e teoretycznie jeste? ju? przygotowana do
odci?gania pokarmu. Przy odrobinie cierpliwo?ci wkrótce opanujesz te? t? umiej?tno?? w
praktyce. A to wszystko z my?l? o zdrowiu Twojego maluszka. Powodzenia!
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