Υποστήριξη του θηλασμού, από το μαιευτήριο στο σπίτι
Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας

Ποιο στάδιο;
Διέγερση
Ημέρες 1 – 7

Αύξηση

Διατήρηση

Ημέρες 8 – 30

Μήνες 2 – 6

Κατά τις πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό,
ενεργοποιείται η παραγωγή του μητρικού
γάλακτος. Το στάδιο αυτό είναι επίσης
γνωστό ως “κατέβασμα γάλακτος”.

γάλακτοςπαραγωγή
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Ένα βρέφος μπορεί να θηλάσει αποτελεσματικά μέσα στην 1η ώρα από το τοκετό και
να συνεχίσει να θηλάζει κάθε 2 – 3 ώρες, δηλ.
τουλάχιστον 8 φορές το 24ωρο.

l Η μητέρα δεν έχει κανένα πρόβλημα
με τη διέγερση

l Το βρέφος θηλάζει αποτελεσματικά

Γενικά, η διέγερση της παραγωγής γάλακτος
λαμβάνει χώρα μεταξύ της 2ης και της 5ης
ημέρας 3. Μέχρι την 7η ημέρα, θα έχει
διεγερθεί η παραγωγή γάλακτος σχεδόν
σε όλες τις μητέρες 4.

Βοήθεια στη
διέγερση
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l Η μητέρα χρειάζεται βοήθεια στη διέγερση
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μητρικού γάλακτος
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γωγής μητρικού γάλακτος

συνεχιστεί κάθε 2 – 3 ώρες 9.

Αφού έχει πλέον επιτευχθεί διέγερση, η μητέρα
που εξαρτάται από το θήλαστρο θα πρέπει να
συνεχίσει τη χρήση θηλάστρου κάθε 2 – 3 ώρες,
για να αυξήσει την παραγωγή γάλακτος.

Με τη χρήση της τεχνολογίας Initiation, οι
μητέρες μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη
παραγωγή γάλακτος κατά 67 % μέχρι την
7η ημέρα, σε σύγκριση με τη χρήση της
τεχνολογίας 2-Phase Expression μόνον 7.

Η συνεχής χρήση θηλάστρου Symphony
με τεχνολογία 2-Phase Expression μπορεί
να διευκολύνει τις μητέρες ώστε να
επωφεληθούν πλήρως από την αρχική
εφαρμογή της τεχνολογίας Initiation 5.

Ορόσημα επιτυχίας

Ορόσημα επιτυχίας

Ορόσημα επιτυχίας

l Το βρέφος έχει 3 ή περισσότερες κενώσεις

l Τ α βρέφη επανέρχονται στο βάρος που

l Τ ο βρέφος παρουσιάζει συνεπή αύξηση

l 3 διαδοχικές χρήσεις θηλάστρου, με άντληση
≥ 20 ml σε καθεμιά από αυτές 7.

Θηλασμός
Ο θηλασμός είναι ό,τι καλύτερο για το
βρέφος και τη μητέρα, όποτε αυτός

Ο Π.Ο.Υ. και η UNICEF συνιστούν

l Έναρξη του θηλασμού μέσα στην πρώτη ώρα
από τον τοκετό

είναι εφικτός.

l Α ποκλειστικό θηλασμό για τους πρώτους 6 μήνες
l Συνέχιση του θηλασμού για 2 χρόνια ή περισσότερο
INITIATION
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Οι μητέρες μπορούν να χρησιμοποιούν
χειροκίνητα (Harmony) ή ηλεκτρικά
θήλαστρα άντλησης από τον ένα
μαστό (Swing), εάν οι απουσίες τους
είναι σύντομες. Εάν οι απουσίες τους είναι
μεγαλύτερες, μπορούν να χρησιμοποιούν
ηλεκτρικά θήλαστρα άντλησης και από
τους δύο μαστούς ταυτόχρονα (Swing
maxi ή Freestyle) 5.

με τεχνολογία Initiation μπορεί

κίτρινου χρώματος το 24ωρο, μετά την
4η ημέρα 10.
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η απόδοση, η άνεση και η βολική χρήση του
θηλάστρου καθίστανται πιο σημαντικές καθώς
αυξάνεται η εξάρτηση από το θήλαστρο 5.

Η χρήση θηλάστρου Symphony

Η χρήση θηλάστρου θα πρέπει ιδανικά να λάβει
χώρα για πρώτη φορά ενός 1 ώρας από τον
τοκετό 8, το αργότερο εντός 6 ωρών, και να

l Το βρέφος δεν μπορεί να θηλάσει

γάλακτος
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Η συνεχής χρήση θηλάστρου Symphony με τεχνολογία 2-Phase Expression μπορεί να διευκολύνει τις μητέρες ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την αρχική
εφαρμογή της τεχνολογίας Initiation 5.
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Αφού πλέον έχει εδραιωθεί η επαρκής
παραγωγή μητρικού γάλακτος και η μητέρα
επιλέξει τόσο το θηλασμό όσο και τη χρήση
θηλάστρου, εξακολουθεί να παραμένει
σημαντική η αποτελεσματική διατήρηση
της παραγωγής γάλακτος 5.
Η επιλογή του κατάλ ληλου θηλάστρου
εξαρτάται από το πόσοι θηλασμοί
αντικαθίστανται καθημερινά από τη χρήση
του θηλάστρου 6. Η αποτελεσματικότητα,

Η χρήση θηλάστρου Symphony με τεχνολογία
Initiation μπορεί να συμπληρώσει τους θηλασμούς του βρέφους, προκειμένου να επιτευχθεί
διέγερση της παραγωγής μητρικού γάλακτος.

TECHNOLOGY

λόγω προβλημάτων υγείας

παραγωγής γάλακτος.
Εάν η μητέρα μένει μακριά από το βρέφος
για σύντομα διαστήματα κατά τη διάρκεια
αυτού του σημαντικού σταδίου αύξησης
της παραγωγής γάλακτος, ένα θήλαστρο
για ατομική χρήση μπορεί να βοηθήσει.

Το βρέφος γίνεται πιο αποτελεσματικό στο
θηλασμό μέσα στον 1ο μήνα και διευκολύνει την
αύξηση της παραγωγής μητρικού γάλακτος.

INITIATION

l Δ ιαχωρισμός μητέρας από βρέφος
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μεταξύ τους για την αύξηση της

Το βρέφος δεν έχει θηλάσει αποτελεσματικά
εντός 6 ωρών από τον τοκετό ή θηλάζει
λιγότερες από 8 φορές ημερησίως.

Εξάρτηση από
το θήλαστρο

Κατά το στάδιο εδραίωσης του θηλασμού,
η ημερήσια πρόσληψη γάλακτος ενός βρέφους
παραμένει σταθερή μεταξύ του 1ου και του
6ου μήνα ζωής του 2.

είχαν κατά τον τοκετό, μέχρι την 10η έως
14η ημέρα

.

11

lΣ
 υνήθως, οι μητέρες παράγουν κατά μέσον
όρο 750 ml ημερησίως, μέχρι την 2η έως
4η εβδομάδα 12.
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Η παραγωγή γάλακτος έχει σταθεροποιηθεί και
ικανοποιεί τις ανάγκες του βρέφους. Η μητέρα
που εξαρτάται από το θήλαστρο θα πρέπει να
συνεχίσει τη συχνή χρήση θηλάστρου, για να
διατηρήσει σταθερή την παραγωγή γάλακτος.
Η χρήση θηλάστρου Symphony με τεχνολογία
2-Phase Expression μπορεί να διευκολύνει τη
συνέχιση της παραγωγής μητρικού γάλακτος
και τη διατήρησή της σε σταθερά επίπεδα.

σωματικού βάρους, σύμφωνα με τα
πρότυπα ανάπτυξης του Π.Ο.Υ.

l ε πιτευχθείσα παραγωγή γάλακτος
σταθεροποιείται, προκειμένου να
ικανοποιεί τις ανάγκες του βρέφους.

Θήλαστρο για χρήση στο μαιευτήριο
Symphony, ένα ηλεκτρικό θήλαστρο
πολ λαπλών χρηστών για ταυτόχρονη
άντληση και από τους δύο μαστούς,
με τεχνολογία Initiation.

Θήλαστρα για ατομική χρήση
Μπορεί να είναι χειροκίνητα ή ηλεκτρικά
για άντληση από τον έναν μαστό ή και
από τους δύο μαστούς ταυτόχρονα, για
να ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες.

Τεχνολογία Initiation

Τεχνολογία 2-Phase Expression

Ταυτόχρονη άντληση και από τους δύο μαστούς

Προορίζεται για χρήση από μητέρες που
εξαρτώνται από το θήλαστρο μέχρι να επέλθει
εκκριτική ενεργοποίηση (όταν δηλαδή, σε
καθεμιά από τρεις διαδοχικές χρήσεις του
θηλάστρου Ή για ένα μέγιστο 5 ημερών,
είναι εφικτή η άντληση τουλάχιστον
20 ml γάλακτος συνολικά) 7.

Στη λειτουργία Maximum Comfort Vacuum,
η τεχνολογία 2-Phase Expression βοηθά τις
μητέρες να αντλούν αποτελεσματικά μητρικό
γάλα και να αυξάνουν ή/και να διατηρούν
σταθερή την παραγωγή γάλακτος 13.

Κατά τη χρήση της τεχνολογίας 2-Phase
Expression, με την ταυτόχρονη άντληση
και από τους δύο μαστούς επιτυγχάνεται
άντληση μέχρι και 18% περισσότερου
γάλακτος υψηλότερου ενεργειακού
περιεχομένου, σε σύγκριση με την
άντληση από τον έναν μαστό 14.
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Ποια μητέρα;

Κανονικά, η παραγωγή μητρικού γάλακτος
αυξάνεται καθ‘ όλη τη διάρκεια του 1ου μήνα
μετά τον τοκετό 1.

