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LOVI chráni to
najcennejšie pre Vás
a Vaše dieťa

Odborný posudok:

Dojčenie je ideálny stav, ktorý dieťatko inštinktívne
vyhľadáva od chvíle, keď sa narodí. Preto sa LOVI®

snaží chrániť laktáciu a prirodzený sací reflex. Na
základe analýzy problému, s ktorým sa stretávajú
dojčiace matky, sme pripravili jedinečný program
s názvom „Stručný prehľad dojčenia“, ktorý ponúka
odbornú podporu pri dojčení: video kurz, asistenciu
pri dojčení, odborné rady, pomocné články a tohto
sprievodcu, ktorý zahŕňa základné fakty o dojčení
a tipy.

S pomocou popredných expertov na laktáciu, neo-
natológiu a rečovú terapiu vytvára LOVI® inovatívne
produkty nevyhnutné pre dojčiace matky a tiež
výrobky na kŕmenie z fľaše bezpečné pre prirodzený
sací reflex. Bezpečnosť bola preukázaná výsledkami
lekárskeho výskumu, ktorý zahŕňal veľkú skupinu
dojčiat, odporúčaní lekárov a ocenení udelených
výrobkom LOVI® profesormi lekárskej vedy. Pridajte 
sa k expertom, ktorí nám dôverujú. Využite výhody 
našej podpory dojčenia.

Agata Serwatow- 
ska-Bargieł, PhD.
Laktačná konzul-
tantka certifikovaná
medzinárodnou
radou (IBCL),
Neonatologička

Aleksandra Łada, 
PhD.
Klinická rečová
terapeutka. Špecia- 
listka na poruchy 
výživy a vývoj 
komunikácie
v rannom detstve,
NDT SLT Senior
konzultant.

Danuta Chrzanowska-
Liszewska, MD
Neonatológ.
Špecialistka na
pediatriu a neonato-
lógiu na oddelení
neonatológie 
a jednotke intenzívnej
neonatálnej
starostlivosti.
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Čakajú Vás najkrajšie
chvíle v živote.
Pocit tepla a blízkosti
počas dojčenia.
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Výhody pre dieťa

Dojčenie je ten najlepší dar, aký môžete dať svojmu dieťatku pri narodení. Je to
najzdravšia a najcennejšia forma kŕmenia novorodencov a dojčiat:

1. Imunita od momentu narodenia

 Okrem utíšenia hladu dieťaťa, materské mlieko podporuje jeho nezrelý imunitný 
systém. Obsahuje protilátky, imunitné bunky a iné imunologicky aktívne 
zložky. Skoré mlieko, nazývané kolostrum, je obzvlášť bohaté na protilátky.  
Už niekoľko kvapiek kolostra, ktoré často prvorodičky považujú za nepodstatné, 
je dôležitých, chráni vaše dieťa pred napadnutím mikroorganizmami z prostredia.

2. Lepší výkon tráviaceho traktu

 Materské mlieko chráni detský tráviaci systém a reguluje jeho funkciu, pomáha 
telu rýchlo odstraňovať nečistoty a uľahčuje vylučovanie smolky (prvej 
stolice). Vďaka stimulovanému pohybu čriev sa bilirubín v stolici novorodenca 
nezhromažďuje v črevách a znižuje sa riziko novorodeneckej žltačky.

3. Jedinečné zloženie

 Materské mlieko obsahuje ľahko stráviteľné a nealergénne bielkoviny, zdravé  tuky 
a sacharidy ovplyvňujúce vývoj nervového systému, vitamíny, ľahko vstrebateľné 

Dojčenie za to stojí
Dojčenie je úžasný dar, ktorý príroda 
darovala ženám. Je to dar rovnako  
pre dieťa aj pre ženu. Práve preto stojí za 
to dojčiť tak dlho, ako to len bude možné.
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minerály, enzýmy, rastové zložky, hormóny a veľké množstvo vody. Preto 
dojčené deti nepotrebujú žiadne iné nápoje. Podiel týchto zložiek je dokonale 
prispôsobený výživovým potrebám dieťaťa. Prirodzené mlieko je jedinečné, 
obsahuje cenné protilátky, živé bunky a veľa iných imunologických častíc, ktoré 
chýbajú v umelých dojčenských mliekach pripravených z kravského mlieka. 
Tieto faktory chránia dieťatko pred vírusmi a baktériami a práve preto sú dojčené 
deti menej často choré.

4. Ľahko stráviteľné

 Prirodzené mliečne bielkoviny sú ľahko stráviteľné a neostávajú v žalúdku 
dieťatka. Preto dojčené deti vyžadujú častejšie kŕmenie. Navyše si prispôsobujú 
množstvo mlieka svojim potrebám, takže len tak ľahko sa neprejedia. Materské 
mlieko sa rýchlo trávi a hnačky či zápchy sú zriedkavejšie u dojčených detí ako 
u detí kŕmených umelými náhradami mlieka. 

5. Prispôsobené potrebám dieťaťa

 Zloženie materského mlieka sa mení podľa potrieb dieťaťa a jeho vývojovej fázy. 
Počas kŕmenia si dieťatko potrebuje najskôr uhasiť smäd a potom uspokojiť 
hlad. Preto predné mlieko obsahuje viac vody a postupne sa zhusťuje a stáva 
sa výživnejším. Najvýživnejšie mlieko sa tvorí v noci. Zloženie mlieka sa mení  
s vekom dieťaťa. Je iné v novorodeneckom období aj v dojčenskom období.

6. Ochrana pred chorobami

 U dojčených detí sa zriedkavejšie vyskytuje SIDS (syndróm náhleho úmrtia 
dojčiat), ochorenia tráviaceho traktu a dýchania (najmä zápal pľúc). Podľa údajov 
WHO dojčenie znižuje riziko vzniku diabetu typu 2 a aterosklerózy v budúcnosti. 
Dospelí, ktorí boli dojčení, majú nižšiu hladinu cholesterolu a nižší krvný tlak  
a zriedkavejšie trpia nadváhou a obezitou.

7. Ochrana pred alergiami

 Materské mlieko neobsahuje vysoko alergénny laktoglobulín obsiahnutý  
v kravskom mlieku. Zabezpečuje správny vývin imunitného systému a chráni 
črevnú stenu pred škodlivým vplyvom alergénov.

8. Pocit blízkosti a bezpečia

 Počas dojčenia dieťa cíti vôňu matky a počuje tlkot jej srdca. Dlhé a včasné 
chvíle dojčenia v teplej maminej náruči uspokojujú potrebu blízkosti a upokojujú.

9. Aktívne satie potrebné pre vývoj zdravého dieťaťa

 Satie pri dojčení zapája viac ako 40 jednotlivých svalov (vrátane jazyka, pier, 
čeľustí a líc). Stimuluje vývoj dýchacieho systému a zvyšuje zásobovanie kyslíkom.  
Je to tiež veľmi dôležitý faktor vo vývoji ústnej dutiny.
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Dojčenie je veľmi dôležité, pretože sací proces
sám o sebe a jeho kvalita sú jedny z hlavných
faktorov zodpovedných za správny vývoj dieťaťa
počas ranného detstva a priamo ovplyvňujú:

 • správny prírastok na váhe
 • správny vývoj nervového systému
 • dobrý stav celého tela
 • správny vývoj dýchacieho systému
 • rozvoj imunity
 • fyzickú a kognitívnu aktivitu
 • správny vývoj hryzenia a ústnej dutiny
 • budúci rozvoj reči
 • lepšie zvládanie emócií

Aleksandra Łada, PhD.
Klinická rečová terapeutka

ODBORNÍK RADÍ
Ako dojčenie ovplyvňuje
vývoj dieťaťa?
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Výhody pre mamu

Dojčenie je veľmi prospešné nielen pre dieťa, ale aj pre matku:

1. Skrátené obdobie šestonedelia
 Dojčenie zvyšuje hladinu oxytocínu, ktorá zodpovedá za tok mlieka a tiež 

rýchlejšie sťahovanie maternice. Toto znižuje popôrodné krvácanie.

2. Ochrana pred chorobami
 Dojčiace matky si znižujú pravdepodobnosť vzniku rakoviny prsníka, rakoviny 

vaječníkov a osteoporózy. Ženy, ktoré dojčia dieťa viac ako rok, majú znížené riziko 
vysokého krvného tlaku, srdcového infarktu, obezity, aterosklerózy a diabetu.

3. Nižšie riziko popôrodnej depresie
 Hormóny zodpovedné za laktáciu zlepšujú náladu matky a dojčiace ženy sa 

lepšie vyrovnávajú s depresívnou náladou, ktorá sa objavuje niekoľko dní  
po pôrode. V dôsledku toho sa u nich s menšou pravdepodobnosťou vyvinie 
depresia aj neskôr.

4. Podpora zdravého životného štýlu 
 Vyhýbanie sa vyprážaným jedlám, čokoláde, sýteným nápojom, alkoholu a káve 

je základným pravidlom stravovania dojčiacej matky. Dojčiace matky sa viac 
zaujímajú o správny obsah nenasýtených mastných kyselín a vitamínov v strave.

5. Rýchlejší návrat k predpôrodnej váhe
 Dojčenie stojí telo veľa námahy, a preto si už počas tehotenstva vytvára tukové 

zásoby potrebné počas laktácie. Po narodení vášho dieťatka výlučne dojčenie 
pomáha rýchlo zhodiť nadbytočné kilá. Dojčením dieťaťa spálite až 700 kalórií 
denne navyše.

6. Lacné a pohodlné 
 Dieťatko môžete vždy nakŕmiť rýchlo a hocikde. Nemusíte plytvať časom  

pri príprave dojčenskej stravy a udržiavať čisté všetky doplnky na kŕmenie. Toto 
vzácne jedlo, teda materské mlieko, sa ľahko tvorí a je ekonomickejšie. Budete 
potrebovať iba prsné vložky a dobre sediacu materskú podprsenku.

7. Budovanie blízkeho vzťahu s dieťaťom
 Dojčenie zahŕňa dlhé, príjemné chvíľky túlenia sa. Toto vám umožní nielen únik 

pred bežným zhonom počas dňa, ale pomôže tiež vytvoriť hlboké citové puto  
s bábätkom.
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Dojčenie je veľmi prospešné nielen pre dieťa,
ale aj pre jeho matku.
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hypofýza

zmyslové podnety
z bradavky

prolaktín v krvnom 
obehu

oxitocín v krvnom 
obehu

prsník

Počas dojčenia 
sa udeje mnoho 
procesov, 
ktoré vplývajú 
na produkciu 
a tvorbu mlieka.
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1. Počas satia dieťa masíruje bradavku jazykom a stimuluje zmyslové nervové 
zakončenia v bradavke a dvorci.

2. Podnety sa prenášajú do matkinej hypofýzy. 
Tá uvoľňuje prolaktín, hormón zodpovedný  
za tvorbu mlieka v alveolách. Čím viac dojčíte, 
tým je vyššia hladina prolaktínu aj množstvo 
vytvoreného mlieka.

3. Satie spúšťa aj uvoľňovanie oxytocínu 
– ďalšieho hormónu zodpovedného 
za laktáciu. Ten stimuluje sťahova-
nie buniek, ktoré obklopujú alveoly, 
a vytlačenie mlieka do duktov (tak-
zvaný oxytocínový reflex, spuste-
nie). Mlieko prechádza do mliečnych 
duktov smerom do bradavky a do úst 
dieťaťa.

Sací reflex sa objavuje už v 17. gestačnom týždni. 
Bábätko si už dokáže cucať palec. Úplne vyvinutá 

Ako sa tvorí mlieko  
a čo sa deje počas satia
Tvorba mlieka v prsníkoch a jeho spustenie 
súvisia s odpoveďou maminho tela  
na zmyslové podnety, ktoré vytvára sajúce 
bábätko a hormonálne zmeny, ktoré sa dejú 
v jej tele:

JEDNODUCHÝ DIAGRAM ANATÓMIE PRSNÍKOV
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sacia reakcia, ktorá zahŕňa koordináciu satia, prehĺtania a dýchania sa objavuje 
v 32. týždni tehotenstva. Preto je väčšina novorodencov pripravená na satie 
mlieka z prsníkov. Sací reflex sa zachováva do 6. mesiaca veku a potom sa stáva 
kontrolovanou činnosťou.

Satie sa delí na dve fázy:

Fáza 1: Stimulácia

Začína sacím reflexom dieťaťa. Môžete ho spustiť tak, že sa dotknete ústočiek 
dieťaťa bradavkou. Dieťa otvorí doširoka ústa, pevne uchopí bradavku a dvorec  
a predĺži jazyk – čo umožňuje intenzívne satie bradavky a vytvorí v ústach vákuum. 

Lízaním bradavky špičkou jazyka dieťa stimuluje uvoľňovanie prolaktínu, tvorbu 
mlieka a jeho tok. Dieťatko intuitívne prispôsobuje rýchlosť pohybu jazyka,  
čím kontroluje intenzitu laktácie a vytláčanie mlieka. Bábätká mladšie ako 3 mesiace 
zvyčajne nie sú schopné ovládať rýchlosť toku prispôsobením sacej sily.

Fáza 2: Hlboké satie

Toto je fáza intenzívnej, aktívnej práce pier a svalov jazyka. Dieťatko tvrdo pracuje, 
aby sa dostalo k mlieku, ktoré sa postupne stáva hustejším, výživnejším, sýtejším  
a kalorickejším – uspokojuje hlad.

Dĺžka bradavky sa takmer zdvojnásobí počas satia a potom sa znova stiahne počas 
prehĺtania. Jazyk dieťatka ju zatláča o tvrdé podnebie, a to spôsobuje vytekanie 
mlieka. Pery stláčajú dvorec a v ústach dieťaťa je vytvorené vákuum, čo pomáha 
toku mlieka do ústnej dutiny. Mäkké podnebie je zdvihnuté, hrtanová príklopka 
uzatvára vchod do hrtana a mlieko tečie do tráviaceho traktu. Potom sa hrtanová 
príklopka otvorí, mäkké podnebie poklesne a bábätko vydýchne.

Satie u detí sa líši od satia u dospelých. Anatómia detských úst umožňuje nádych, 
niekoľko sacích pohybov, prehltnutie a výdych (dieťa nedýcha po každej sacej 
sekvencii). Takto môže dieťatko piť bez rizika udusenia – dýchací a tráviaci trakt nie 
sú otvorené súčasne.

Jednou z najdôležitejších vecí počas dojčenia je uistiť sa, že dieťa voľne dýcha 
nosom. Ak má upchatý nos, odsajte mu pred kŕmením soplík nosnou odsávačkou.
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Matkina bradavka sa v ústach dieťaťa počas satia
dynamicky predlžuje a následne skracuje počas prehĺtania.
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Prsná odsávačka - jedinečné riešenie

Pri výbere prsnej odsávačky dbajte na to, aby odrážala dvojfázový sací proces  
a prirodzenú polohu pier dieťaťa na prsníku.

Efektívne a jemné odsávanie pomocou technológie 3D odsávania. Lievik prsnej 
odsávačky LOVI Expert pracuje po celom svojom povrchu (masíruje, stláča a odsáva), 
obklopuje bradavku zo všetkých jej strán a dĺžke. Tvar lievika je inšpirovaný polohou 
jazyka a pier dieťaťa na bradavke pri dojčení. Pokročilá technológia, pokiaľ ide 
o konštrukciu, použitý materiál a prácu lievika odsávačky, ako aj 2-fázová funkcia 
dokonale napodobňujú proces dojčenia dieťaťa.

 

Prečo je stres
nepriateľ
laktácie?

Toto je
zaujímavé!

Veľká únava, nervozita, úzkosť, strach a bolesť môžu 
zabrániť uvoľňovaniu oxytocínu, čím sa zablokuje 
spustenie mlieka – mlieko ostáva v alveolách  
a nedostáva sa až ku bradavke. Preto sa uistite,  
že máte v prvých týždňoch dojčenia dostatok oddychu 
a pohodlia a požiadajte rodinu o pomoc s bežnými 
dennými povinnosťami.

Až doteraz prevládal názor, že mlieko sa pumpuje  
z alveol do duktov a do mliečnych sínusov, ktoré ho 
uskladňujú pod dvorcom. Nedávno zverejnené výsled-
ky ultrazvukových pozorovaní spochybňujú existenciu  
mliečnych sínusov – predpokladá sa, že mliečne dukty  
nezahŕňajú uskladňovacie sínusy a iba sa podieľajú 
na prenose mlieka. Priemer duktov môže byť značne 
zväčšený, keď je zásoba mlieka veľká.

Pre viac informácií, prosím navštívte web stránku www.lovibaby.com

Odsávanie
TECHNOLÓGIA

až do

FÁZOVÁ
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Na začiatku každého dojčenia mlieko obsahuje 
veľa vody, málo kalórií a slúži najmä na uhasenie
smädu dieťaťa. Dieťa nemá problém s jeho
vytláčaním. Potom však bábätko musí zapracovať
silnejšie, keďže mlieko sa zhusťuje a jeho tok je
pomalší, ale práve toto mlieko uspokojí výživové
nároky dojčaťa. Rýchlo ukončené a krátke 
dojčenie môže spôsobiť, že dieťatko ostáva 
hladné, čo vedie k slabému prírastku hmotnosti, 
lenivosti počas satia a odmietaniu dlhého satia.

Navyše, krátke dojčenie vedie k slabému 
vytláčaniu mlieka a prispieva k nahromadeniu 
mlieka, čo môže viesť až k zápalom.

Obzvlášť dôležité je kŕmiť dieťa v noci. Najmä  
vprvých dňoch po pôrode. Nočné mlieko 
obsahuje väčšie množstvo tuku a preto je viac 
kalorické. Samozrejme by ste mali venovať 
pozornosť tomu, či dieťa saje alebo iba drží 
bradavku v ústach. Sú deti, ktoré jedia hltavo  
a rýchlo, môže im stačiť 5-7 minút satia. 
Sú tiež deti - gurmáni, ktoré vyžadujú viac času 
- aj 40 minút.

Danuta Chrzanowska
Liszewska, MD
Neonatologička

ODBORNÍK RADÍ
Prečo sú dôležité
dlhé chvíľky
dojčenia?
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Na dojčenie sa môžete
začať pripravovať ešte
pred pôrodom. Nie sú
dôležité iba informácie
o dojčení, ale aj emo-
cionálne nastavenie.
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Je dobre začať so starostlivosťou o prsia už počas tehotenstva, aby ste minimalizovali 
riziko bolestivosti, ktoré by vás mohlo odradiť od dojčenia.  

Pozitívny postoj

Úspešné dojčenie veľmi závisí od vášho postoja. Strach z neúspechu, neistota 
a nedostatok sebadôvery môžu začiatok efektívneho dojčenia skomplikovať  
a dokonca oddialiť laktáciu. Odložte tento strach bokom a vyberte si zariadenie, 
ktoré vás v prípade problémov podporí.

Podpora rodiny 

Povedzte svojim blízkym, že sa chystáte dojčiť a požiadajte ich o podporu. Vysvetlite 
im, aké je to pre vás dôležité. Prediskutujte s partnerom, aký typ pomoci by vám 
mal poskytnúť po pôrode a počas laktácie. 

Výber nemocnice

Zistite si, či je personál nemocnice, kde sa chystáte rodiť, naklonený dojčeniu. 
Spoznajte svoje práva ešte pred pôrodom a trvajte na ich rešpektovaní počas 
vášho pobytu v nemocnici.

Príprava na dojčenie
Väčšina žien môže dojčiť. Aby ste 
zabezpečili úspešný štart dojčenia, 
potrebujete istú dávku sebadôvery, 
trpezlivosti, podpory zo strany  
blízkych a niekoľko tipov, ktoré  
rozptýlia váš strach a pochybnosti. 
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Konzultácia s pôrodnou asistentkou

Po prijatí do nemocnice oboznámte svoju pôrodnú asistentku s tým, že chcete dojčiť. 
Môžete ju požiadať, aby zorganizovala vaše stretnutie s laktačnou konzultantkou 
hneď po pôrode, keďže toto je zvyčajne osoba podporujúca dojčiace matky.

Príprava prsníkov na dojčenie

Vaše prsia sa počas tehotenstva menia, bradavky a dvorce sa zväčšia a stmavnú. 
Prsia sú väčšie, pod kožou si môžete všimnúť žily a môžu sa na nich objaviť aj strie. 
Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu pripraviť vaše prsia na dojčenie:

1. Počas tehotenstva nepoužívajte žiadne krémy vyživujúce a hydratujúce 
bradavku a dvorec. Netreba to robiť. Montgomeryho mazové žľazy v dvorci 
tvoria látku, ktorá vyživuje a hydratuje bradavku a chráni ju pred podráždením 
počas tehotenstva aj dojčenia.

2. Ak si všimnete, že vaša pokožka na prsiach je suchá alebo sa na nej objavujú 
strie, použite krém, ale vyhýbajte sa oblasti dvorca a bradavky.

3. Neumývajte si prsia mydlom, ktoré vysúša bradavky, a nespevňujte si oblasť 
bradaviek a dvorca trením špongiou alebo alkoholom. Iba si prsia oblievajte 
vodou počas kúpania. Trenie bradaviek nepomáha predchádzať podráždeniu  
a popraskaniu (čo je zväčša dôsledok nesprávneho prisatia), ale môže viesť  
k poraneniu bradavky.

4. Noste dobre sediacu podprsenku. Nemala by tlačiť a splošťovať prsia. Ak ste 
v poslednom mesiaci tehotenstva a z prsníkov vám vytekajú kvapôčky mlieka, 
začnite používať prsné vložky.

5. Skontrolujte, či majú vaše bradavky správny tvar a nie sú ploché alebo vtiahnuté. 
Stlačte si dvorec a pozrite sa, či sa bradavka nesplošťuje alebo nevťahuje.  
Ak áno, bude potrebná úprava bradaviek pod dohľadom laktačnej konzultantky.
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Aké doplnky by
ste si mali kúpiť
pred pôrodom?

Prsné vložky
Chránia vašu podprsenku pred ušpinením pred aj 
po pôrode. Špeciálne sú odporúčané, ak máte veľa 
mlieka.

Materská podprsenka
Najlepšie bavlnená a mäkká, keďže zle sediace kostice
môžu tlačiť na mliečne kanáliky.

Prsná odsávačka 
Je veľmi nápomocná v prípade, že máte priveľa mlieka. 
Na začiatok vám postačí manuálna odsávačka mlieka 
LOVI Expert, ktorá je jemná a efektívna vďaka silikóno- 
vému lieviku a použitiu 3D technológie odsávania 
(dokonale napodobňuje proces dojčenia dieťaťa).  
V prípade pôrodu cisárskym rezom odporúčame  
elektronickú odsávačku LOVI Expert, ktorá výrazne 
skráti čas tvorby mlieka a zabráni podráždeniu  
bradavky.

Prečítajte si viac o doplnkoch
na strane 59.
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Aby sme Vám uľahčili
začiatky dojčenia,
poradíme Vám ako si
správne priložiť bábätko
a nájsť si pohodlnú
pozíciu na dojčenie, 
aby vyhovovala obom. 
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Tvorba mlieka počas tehotenstva
Laktácia začína už v 16. gestačnom týždni. Zvýšená hladina prolaktínu spúšťa tvorbu 
kolostra. Toto je ešte len malé množstvo, keďže tvorba mlieka je zatiaľ brzdená 
hormónmi gestagénmi. Ich hladina prudko klesá počas pôrodu, po vypudení 
placenty. Preto môžete začať s dojčením už od momentu narodenia dieťaťa. Takto
vaše telo dostane ďalší signál, aby zvýšilo tvorbu mlieka.

Blahodarné kolostrum

Jeden alebo dva dni po pôrode z prsníkov vychádzajú iba kvapky žltej, hustej 
tekutiny namiesto mlieka. Toto je kolostrum, prvé mlieko, ktoré obsahuje množstvo 
koncentrovaných živín (vitamíny, minerály a najmä bielkoviny). Napĺňa všetky 
počiatočné výživové potreby dieťaťa. Už niekoľko mililitrov počas kŕmenia stačí  
na to, aby dieťa získalo potrebné množstvo výživných látok. Malé množstvo tekutiny 
chráni obličky dieťaťa pred nadmernou záťažou. Kolostrum obsahuje menej tuku  
a cukru, a preto sa ľahko trávi a vysoký obsah bielkovín chráni pred infekciou, keďže 
obsahuje najmä obranné bielkoviny.

Začiatky dojčenia
Na začiatku sa veľa mamičiek obáva, 
či sa dieťatko prisáva správne, či prsia 
produkujú dosť mlieka, prečo sú prsia 
tvrdé a plné, aj keď dieťa veľa pije. Veľa 
pochybností pomôže vysvetliť laktačný 
kurz:
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Pozície na dojčenie
Na začiatku dobrodružstva dojčenia sa veľa mamičiek stretáva s rôznymi ťažkosťami, 
pri ktorých sa často ukáže, že sa dajú ľahko prekonať. Jedna z najdôležitejších vecí 
je pohodlie pri kŕmení. Vyskúšajte viaceré polohy pri dojčení a vyberte si pre vás 
najpohodlnejšiu:

Výhody
správneho
prisatia

• Dieťa nehryzie a neporaní bradavku počas satia.
 Dojčenie nebolí.

• Zaručuje hlboké, efektívne satie. Dieťa je sýte, 
 pokojné a správne priberá.

• Umožňuje aktívnu prácu pier a svalov jazyka, 
 ktoré sú zodpovedné za vývoj reči a hryzenia.

Vysoká tvorba mlieka, začiatok tvorby zrelého mlieka

Zvýšená tvorba mlieka začína medzi 3. a 5. dňom od začiatku dojčenia. Prsia sú 
medzi kŕmeniami ťažké a plné, a ak sú nedostatočne vyprázdnené, môžu byť tvrdé  
a opuchnuté. Mlieko postupne mení svoje zloženie, obsahuje viac tukov a sacharidov 
a menej bielkovín ako kolostrum. V tomto období je dôležité prisávať dieťa tak často, 
ako je to možné. Správne prisatie umožňuje dostatočné vyprázdňovanie prsníkov  
a pomáha predchádzať nahromadeniu mlieka a zápalu prsníka.

Prisatie na bradavku

Pre úspešné dojčenie je nevyhnutné naučiť sa, ako sa má dieťatko prisať. Takto 
bude bábätko sať mlieko efektívne a dojčenie bude pre vás oboch radosť. Tu je 
niekoľko tipov na správne prisatie:

1. Pohodlne sa posaďte a umiestnite dieťa tak, že jeho tvárička je oproti vašej  
hrudi. Nenakláňajte sa nad dieťa – nepribližujte prsia k dieťaťu, ale dieťa k prsiam.

2. Pošteklite líce bábätka alebo jeho spodnú peru bradavkou, aby ste stimulovali 
jeho sací reflex.

3. Keď dieťa otvorí naširoko ústa, priblížte ho rukou, ktorou mu držíte krk, perami  
k vašim prsiam. Pery dieťatka by mali pokryť bradavku a veľkú časť dvorca. Pery 
by mali byť vytočené a brada a špička jazyka by sa mali dotýkať počas kŕmenia 
prsníka.

4. Dieťaťu môžete pomôcť prisať sa tak, že si budete držať prsník palcom  
nad dvorcom a ostatnými prstami pod ním.

5. Správne satie by nemali sprevádzať cmukavé zvuky, ale prehĺtanie, ktoré pripo-
mína písmeno „k“.
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Kolíska

Posaďte sa pohodlne a oprite sa  
o operadlo gauča alebo stoličky.  
Na podporu chrbta môžete použiť aj 
vankúš. Položte si dieťatko do ohybu 
lakťa na strane prsníka, z ktorého 
chcete dojčiť a držte ho obrátené 
bruškom k vášmu brušku. Držte 
uško, rameno a bok dieťatka v jednej 
rovine. Podopierajte chrbát dieťatka 
vaším predlaktím a jeho zadoček 
rukou. Môžete si podložiť nohy 
stolčekom a položiť ruku na vankúše 
alebo opierku.

  

Opačná kolíska

Toto je podobné klasickej kolíske. 
Táto poloha sa líši iba polohou ruky 
matky. Dieťa sa drží opačnou rukou 
k prsníku, z ktorého budete dojčiť. 
Ak kŕmite z pravého prsníka, držte 
hlavičku dieťaťa ľavou rukou. Vaša 
pravá ruka môže odpočívať na van-
kúši alebo držať prsník, z ktorého 
kŕmite. Ak kŕmite v tejto polohe, 
držte dieťa dosť vysoko, (takmer) 
vo výške prsníka, aby ho nepo-
dopierala len vaša ruka. Môžete  
použiť špeciálny podporný vankúš 
na dojčenie, alebo bežný vankúš.

Odporúča sa: na začiatku, keď sa učíte, ako dojčiť. V tejto pozícii je 
jednoduché priviesť dieťa k prsníku a stabilizovať mu hlavičku. Špeciálne 
sa táto poloha odporúča predčasne narodeným deťom a deťom s nízkym 
svalovým tonusom.

Odporúča sa: za každých okolností, aj vonku, keď nemôžete dojčiť
po ležiačky.
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Bočné držanie

Položte dieťa na vankúš s tvárou 
pred vašimi prsiami a držte  
zvyšok jeho tela pri vašom boku 
tak, že nožičky sú pod vašou  
pažou. Držte hlavu dieťatka rukou 
a stabilizujte jeho trup vaším pred- 
laktím. Držte hlavičku a ramienka  
v jednej osi.

V ľahu na boku

Ľahnite si na bok, oprite chrbát, 
ramená a hlavu o vankúše. Pre 
väčšie pohodlie si môžete dať  
vankúš medzi kolená. Umiestni-
te dieťa pred seba tak, aby malo 
tvár oproti prsníku a aby sa bruško  
opieralo o bruško. Na začiatku,  
keď je dieťa malé, položte ho na vaše 
predlaktie hlavičkou do ohybu lakťa 
alebo na vankúš. Ak je dieťa staršie, 
položte ho rovno na gauč. Jeho 
stehná musia byť zľahka ohnuté.

Odporúča sa: po cisárskom reze (dieťa sa nedotýka maminho bruška),  
počas vysokej tvorby mlieka alebo nahromadení mlieka (uľahčuje vyprázd-
nenie bočnej časti prsníka) a pre ženy s veľkými prsiami alebo boľavými
bradavkami. Táto poloha je ideálna aj na simultánne kŕmenie dvojčiat.

Odporúčanie: hneď po narodení (po rezu hrádze a cisárskom reze). 
Odporúča sa pre nočné kŕmenie, najmä ak si beriete vaše dieťa do postele 
a cez deň, keď si chcete oddýchnuť.
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Ležanie na chrbte

Ľahnite si na chrbát a podopri-
te hlavu vankúšmi. Mierne ohnite 
kolená. Položte svoje dieťa po-
zdĺž alebo krížom cez vaše bruško  
a držte mu zadoček rukou. Hlava 
dieťatka by mala byť na vašej hrudi.

Pripravte si miesto na kŕmenie

Najlepšie miesta na kŕmenie sú 
posteľ, gauč alebo kreslo. Zaistite 
si vodu, zdravý snack, papierové 
utierky, hodinky a telefón. Môžete 
si niečo čítať, ak dojčíte veľmi dlhý 
čas a dieťatko pri saní zaspáva. 
Zíde sa vám zopár vankúšov, aby 
ste sa pohodlne usadili a podopreli 
aj dieťa a tiež malý stolček  
na vyloženie nôh.

Odporúča sa: ak mlieko tečie príliš rýchlo, dieťa nestíha prehĺtať a zabieha 
mu. V tejto polohe je tok mlieka pomalší, lebo musí prekonávať gravitáciu. 
Túto polohu oceňujú aj ženy po cisárskom reze, keďže dieťa, ktoré leží 
krížom cez brucho sa nedotýka pooperačnej rany.
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youtube.com
LOVI Slovensko

Nedávajte dieťa ihneď po kŕmení
na chrbát.

Niektoré deti majú problém s odgrgávaním
a nie vždy sa im podarí zbaviť sa
nahromadeného vzduchu. Ak si dieťa
po kŕmení neodgrgne, uložte ho na bok
alebo na bruško. Tak predídete duseniu
v prípade, že by grckalo.

Pozrite si inštruk-
tážne videá na
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Odgrgnutie po kŕmení
Počas kŕmenia dieťa niekedy prehĺta vzduch, ktorý sa hromadí v tráviacom systéme 
a spôsobuje koliku, nafukovanie a vygrckávanie. Preto by ste mali po každom jedle 
nechať dieťa odgrgnúť. Aby vám to išlo ľahšie, dajte dieťa do nasledujúcich polôh:

Na ramene

Položte si dieťatko tak, že jeho hlava je  
na vašom ramene, jeho ruky na vašom 
chrbte a nohy sú mierne pokrčené. Položte 
jednu ruku na jeho chrbát a hlavičku  
a druhou ho pridržiavajte zospodu. Uistite 
sa, že jeho hlava a trup nie sú naklonené 
dozadu. Môžete mu jemne masírovať 
chrbátik. V tejto polohe je hruď dieťatka 
jemne stlačená, čo umožňuje uvoľniť 
nahromadený vzduch.

Sedenie v lone

Posaďte sa na stoličku. Dajte si zadoček 
dieťaťa na stehno a jeho hrudníček  
a pazuchy na druhé zodvihnuté stehno, tak 
že telo dieťaťa je umiestnené v uhle, ktorý 
presahuje 45 stupňov vzhľadom k podlahe. 
V jednej ruke držte jeho ruky a bradu  
a druhou mu jemne masírujte chrbátik.

Poležmo

Chrbát dieťaťa sa opiera o vaše brucho  
a je v pololežiacej polohe 45 stupňov 
k zemi. Hlavička odpočíva na vašom 
predlaktí a zadok na vašom stehne. Táto 
poloha sa odporúča pre deti, ktoré často 
vygrckávajú. Používajte ju až od veku  
3 mesiacov.
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Starostlivosť o prsia počas dojčenia 
Hoci mnohé mamičky majú obavy, ale dojčením sa nestráca atraktivita pŕs. Stačí 
len poskytnúť im vhodnú starostlivosť počas tehotenstva a laktácie:

Prsia

Používajte výživný krém na zvýšenie pružnosti 
poprsia, napr. Maternea počas tehotenstva  
a aj po narodení dieťaťa.

Bradavky

Naneste niekoľko kvapiek vlastného mlieka 
na boľavé bradavky, mlieko má hojivé  
a antibakteriálne vlastnosti. Tiež môžete použiť 
upokojujúci balzam na bradavky, napr. 
Maternea alebo pleťový krém obsahujúci 
lanolín. Najlepšie pleťové krémy sú tie, ktoré  
nie je potrebné zmývať pred kŕmením. Avšak, 
ak vidíte, že sa vaše dieťa nevie prisať, umyte 
bradavku teplou vodou.

Prsné tampóny

Chránia vašu podprsenku pred znečistením 
od mlieka vytláčaného medzi dojčeniami. 
Mali by byť tenké a nasiakavé. Zvoľte vložky, 
ktoré majú lepiaci pásik zabraňujúci pohybom 
vložiek v podprsenke. Vymeňte vložky, ak máte 
pocit, že sú vlhké, pretože v opačnom prípade 
môžu spôsobiť zápal bradavky.

Podprsenka 

Vyberte si takú, ktorá je pohodlná a náležite 
podopiera prsia. Noste ju cez deň aj v noci. 
Najlepšia podprsenka je z bavlny, priedušná 
a netlačí na vaše prsia, obzvlášť počas 
spánku. Mali by mať mäkké košíky, do ktorých 
môžete ľahko vložiť prsné vložky. Ak používate 
podprsenky s kosticou, pamätajte si, že kostice 
musia byť dostatočne široké, aby obklopili 
prsia ale neobmedzovali ich, pretože to môže 
viesť k nahromadeniu mlieka a následne  
k zápalu.
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Nemajte strach pred dojčením, požiadajte o pomoc
personál nemocnice alebo laktačného odborníka.  
Po odchode z nemocnice môžete využiť pomoc kliniky 
pre dojčenie. Informácie o klinikách, číslo telefónu  
a adresa by mali byť k dispozícii na každom 
pôrodníckom oddelení. Pamätajte si, že dojčenie vášho 
dieťaťa je dôležité a užitočné, ale nesmiete mať pocit 
viny, ak niečo nejde tak, ako má.

Danuta Chrzanowska- 
Liszewska, MD
Neonatologička

ODBORNÍK RADÍ
Ak sú začiatky
dojčenia ťažké

Blúzky a košele na gombíky

Umožňujú pohodlné kŕmenie dieťaťa za každých 
okolností. Veľmi dobrým nápadom sú špeciálne 
blúzy na dojčenie. Tiež môžete nosiť top  
na ramienkach pod blúzkou bez gombíkov - 
nebudete musieť odhaľovať vaše bruško počas 
kŕmenia a keď je vám zima. V noci môžete chcieť 
mať aj pyžamo s gombíkmi v prípade, ak pyžamo, 
ktoré nosíte, zvlhne od mlieka.
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Na začiatku dojčenia
sa mnoho matiek sa trápi 
s problémami poranených 
bradaviek, stagnácie 
či nahromadenia mlieka, 
alebo zápalom prsníkov.
Tieto a ďalšie problémy
týkajúce sa dojčenia je
možné vyriešiť.

30



Pomoc
pri problémoch
s dojčením
Počiatočné problémy s dojčením  
sú zvyčajne spôsobené  
nesprávnym prisatím.

Príliš povrchné prisatie na dvorci a hryzenie bradavky spôsobuje boľavé bradavky, 
nedostatočné vyprázdňovanie a následne nahromadenie mlieka, ktoré môže viesť  
k zápalu prsníkov. Aby ste sa tomu vyhli, popracujte na technike prisávania.

Hoci nie všetkým problémom sa dá vyhnúť, keďže dojčenie je zručnosť, ktorú musí 
ovládať mamička aj dieťatko – nasledujúce tipy vám pomôžu poradiť si s možnými 
problémami.

Boľavé bradavky
Boľavé bradavky môžu spočiatku súvisieť s hormonálnymi zmenami a zvýšenou 
citlivosťou na podráždenie. Prsia si musia zvyknúť na satie a bolesť by mala po pár 
dňoch ustúpiť.

Bolesť môžete cítiť aj vtedy, ak dieťa nepokryje ústami celý dvorec, ale iba jeho malú 
časť a hryzie a zraňuje bradavku ďasnami.

Príčiny bolestivých alebo zranených bradaviek:

• Zlá technika prisávania alebo poloha na kŕmenie

•  Nesprávne prisatie na tvrdý a preplnený prsník počas vysokej tvorby mlieka

•  Skrátená uzdička jazyka

•  Ťažkosti s prisatím na vtiahnutú bradavku
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•  Stláčanie prsníka prstom počas satia pohybuje bradavkou v ústach dieťaťa

•  Nesprávny spôsob vyberania bradavky z úst dieťaťa po kŕmení

•  Nenásytné a tvrdé prisávanie na bradavku hladným dieťaťom

•  Poruchy spúšťania mlieka

Čo môžete urobiť?

•  Po priložení dieťaťa k prsníku sa uistite, že sa správne prisalo na bradavku  
a že väčšiu časť dvorca má v ústach. Jeho pery by mali byť doširoka otvorené 
a vytočené ako u ryby.

•  Počas kŕmenia si robte krátke prestávky.

•  Ak cítite, že prsník je tvrdý a ťažko sa naň prisáva, vytlačte si pred kŕmením 
trochu mlieka rukou alebo odsávačkou.

•  Aby ste pred kŕmením stimulovali spúšťací reflex, osprchujte si prsia teplou 
vodou a vytlačte trochu mlieka.

•  Umývajte si prsia vodou nie častejšie ako dvakrát za deň. Nepoužívajte mydlo, 
lebo vysúša a dráždi bradavky.

•  Boľavé bradavky nechajte na vzduchu. Noste voľné, bavlnené a vzdušné blúzky 
na doma a oblečte si podprsenku a dajte prsné vložky, keď idete von.

•  Ak vám oblečenie spôsobuje bolesť, môžete použiť malé bezúchytkové sitká, 
ktoré sa dajú kúpiť v obchode s čajom lebo ochranné mušle do podprsenky 
medzi kŕmeniami. Zaistia prísun vzduchu a zabránia kontaktu bradavky  
s materiálom.

•  Medzi kŕmeniami používajte roztok šalvie alebo nechtíka na namáčanie 
bradaviek.

•  Po kŕmení votrite do bradaviek svoje mlieko.

•  Medzi kŕmeniami používajte liečivú masť, ktorá sa nemusí zmývať.  
Pred kŕmením sa uistite, že masť neostala na koži – klzký dvorec môže spôsobiť, 
že ústa dieťaťa sa budú kĺzať a prisatie bude nesprávne.

•  Vytiahnite bradavku z úst dieťaťa tak, že vložíte prst medzi prsník a kútik jeho 
úst. Takto narušíte vákuum a satie sa zastaví.

•  Ak sú bradavky také popraskané, že bolesť  
znemožňuje dojčenie, kŕmte dieťa pomocou  
doplnkov, ktoré nenarúšajú sací reflex,  
až pokým sa vám bradavky nezahoja.

Užitočné príslušenstvo!
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Vtiahnuté alebo ploché bradavky

 Ploché alebo vtiahnuté bradavky môžu na začiatku brániť dojčeniu, ale to nie je 
dôvodom pre zrieknutie sa dojčenia. Vhodný spôsob prisatia významne prispe-
je k riešeniu tohto problému.

Čo môžete urobiť?

• Dojčite tak často, ako sa to dá. Časté satie je najlepšou metódou na tvarovanie 
bradaviek.

•  Vytlačte trochu mlieka odsávačkou pred kŕmením, aby ste uľahčili prisatie  
ku dvorcu.

•  V prestávkach medzi kŕmeniami tvarujte vašu bradavku prstami. Držte bradavku 
medzi palcom a ukazovákom a trite ju rôznymi smermi a jemne naťahujte. Tiež 
môžete použiť injekčnú striekačku na odtiahnutie bradavky, pričom na striekačke 
je najskôr potrebné odrezať špičku, na ktorú sa dáva ihla, a vložiť piest z opačnej 
strany.

•  Vytláčajte mlieko pomocou odsávačky po kŕmení a medzi kŕmeniami - to je tiež 
výborné cvičenie pre bradavky.

•  Ak, napriek vašim úsiliam, dieťa nechce sať, poraďte sa s laktačným odborníkom 
alebo rečovým terapeutom.

Vyťahovanie bradavky
pomocou injekčnej
striekačky

KROK 1. 

KROK 2. 

KROK 3. 

odrežte
pozdĺž
čiary

vložte piest
zo strany
rezu

priložte
na prsník
a jemne
ťahajte

Užitočné príslušenstvo!

33



Plnosť prsníkov

Prvá plnosť prsníkov, t. j. vysoká tvorba mlieka, vzniká medzi 3. a 5. dňom  
po narodení. Neskoršia plnosť môže nastať po dlhšej ako zvyčajne prestávke medzi 
kŕmeniami, alebo ak dieťa nevysaje prsník v dostatočnej miere. Prsia sa stávajú 
tvrdé, napäté, občas horúce a mlieko tečie ľahšie.

Dôvody návalu mlieka:

• Začína zvýšená tvorba mlieka.

•  Vytlačenie veľkých objemov mlieka pomocou odsávačky, čo nadmerne stimuluje 
tvorbu mlieka.

• Prestávky medzi kŕmeniami sú dlhšie ako zvyčajne.

• Dieťa nevysaje prsník dostatočne (nesprávne prisatie, hryzenie prsníkov 
namiesto satia, napr. pri prerezávaní zúbkov).

Čo môžete urobiť?

• Dojčite dieťa tak často, ako sa dá.

• Za účelom stimulácie toku mlieka osprchujte prsník teplou vodou alebo použite 
obklad s teplou plienkou.

• Vytlačte trochu mlieka odsávačkou pred kŕmením, aby ste uľahčili dieťaťu 
prisatie. Nevytláčajte veľké množstvo mlieka, pretože to stimuluje vyššiu 
laktáciu.

•  Pre zníženie tvorby mlieka môžete piť šalviový roztok.

•  Použite studený obklad po kŕmení (napr. studená plienka).

Užitočné príslušenstvo!
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Nahromadenie mlieka

Symptómy sú podobné ako pri plnosti prsníkov. Prsia sú tvrdé, plné a teplé,  
v niektorých prípadoch môže vyskytnúť začervenanie sa. Mlieko nahromadené 
vo dvorcoch netečie, ak sa používa odsávačka. Môžete pociťovať malé hrče  
pod pokožkou - znamená to, že mliečny kanálik je upchatý.

Príčiny hromadenia mlieka:

• Nesprávny postup alebo poloha pri kŕmení.

•  Dlhý interval medzi kŕmeniami.

•  Nesprávny postup vytláčania mlieka (bolestivé stláčania hrudníka).

•  Ukončenie nočných kŕmení (kŕmenie dieťaťa podľa schémy pre maloletého).

•  Nosenie príliš tesnej podprsenky, ktorá tlačí na prsia a blokuje tok mlieka.

•  Únava, bolesť, stres, choroba narušujú tvorbu oxytocínu a spúšťací reflex.

Čo môžete urobiť?

• Uistite sa, že vaša podprsenka nestláča prsia. Na nejaký čas ju dokonca 
nenoste.

•  Povzbudzujte vaše dieťa, aby salo tak často a tak dlho, ako sa to dá.

•  Pite veľa tekutín.

•  Pred kŕmením si dajte teplú sprchu - uľahčí spúšťací proces.

•  Zmeňte polohu pri kŕmení tak, aby dieťa vysalo celý prsník.

•  Po kŕmení si dajte studené kapustové listy na prsníky (odlúpnite list, umyte ho, 
trochu podrvte a vložte do vašej podprsenky). Listy majú vlastnosti utlmujúce 
bolesť a protizápalové účinky.

•  Prikladajte dieťa k prsníku s nahromadeným mliekom častejšie.

•  Nemasírujte prsníky príliš silno a nevytláčajte veľké množstvo mlieka 
odsávačkou.

•  Môžete jemne hladkať prsník smerom k bradavke.

•  Nevytláčajte mlieko ručne.

•  Vyhnite sa stresu a pokúste sa relaxovať, aby sa nespomalil spúšťací reflex.

Užitočné príslušenstvo!
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Zápal prsnej žľazy

Nesprávne zaobchádzanie v prípade nahromadenia mlieka môže viesť k zápalu 
prsnej žľazy. Zápal je sprevádzaný slabosťou, vysokou horúčkou, bolesťou svalov. 
Prsníky sú horúce a bolestivé.

Príčiny zápalu prsnej žľazy:

• Nesprávne zaobchádzanie v prípade nahromadenia mlieka: znížený prísun tekutín, 
ukončenie kŕmenia z prsníka, v ktorom došlo ku zmenám, intenzívne a bolestivé 
stlačenie hrudníka.

Čo môžete urobiť?

• Dojčite postihnutým prsníkom často a dlhšie, každé 1,5 - 2 hodiny.

•  Používajte rôzne polohy pri kŕmení, najmä polohu s uchopením.

•  Používajte protizápalové kapustové obklady.

•  Užite lieky proti bolesti obsahujúce ibuprofen alebo paracetamol.

•  Ak po 1 dni nedôjde k zlepšeniu, kontaktujte lekára. Pravdepodobne vám 
predpíše antibiotikum, ktoré je neškodné pre vaše dieťa a umožní vám 
pokračovať v dojčení.

Nízka tvorba mlieka

Mnohé mamičky majú obavy, či ich prsia produkujú dosť mlieka. Pochybnosti 
zvyčajne vznikajú, ak dieťa často plače, vyžaduje si prsník častejšie ako obyčajne, 
prsia mäknú a nepotrebujete už prsné vložky. Tieto faktory ale neznamenajú,  
že máte zníženú tvorbu mlieka.

Plač nemusí znamenať, že dieťa potrebuje viac stravy - ak správne priberá na 
váhe, môže existovať ďalší dôvod na plač. Zvýšený dopyt po mlieku vzniká počas 
vývojových skokov - vo veku okolo 3, 6 a 12 týždňov a 3 a 6 mesiacov. Potom dieťa 
môže mať chuť sať stále a vďaka tomu sa produkcia mlieka zvýši v priebehu 2-3 dní 
v súlade s potrebami rastu dieťaťa.

Užitočné príslušenstvo!
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O reálne nízkej tvorbe mlieka môže svedčiť skutočnosť, že váhový prírastok  
je nedostatočný, alebo ak dieťa používa menej ako 6 plienok denne v prvom mesiaci 
života a ak je stále nekľudné. V tom prípade by ste sa mali poradiť s laktačným 
odborníkom, ktorý bude schopný určiť príčinu neprimeranej tvorby mlieka  
a odporučiť vhodné opatrenia. 

Príčiny nízkej tvorby mlieka:

• Proces laktácie nebol správne naštartovaný počas ranného dojčenia z dôvodu 
zdravotných problémov matky alebo dieťaťa.

•  Spúšťací reflex bol narušený stresom, únavou, bolesťou, emočnými problémami.

•  Znížený prísun tekutín a stravy, anémia.

•  Dlhé intervaly medzi kŕmeniami - príliš zriedkavá a slabá stimulácia tvorby mlieka.

•  Kŕmenie dieťaťa podľa určitého pravidla bez konzultácie s vašim lekárom - znižuje 
počet dojčení a obmedzuje laktáciu.

Čo môžete urobiť?

• Dojčite často. Nevynechávajte nočné kŕmenia.

•  Poproste vašu rodinu, aby vám pomohla pri denných prácach. Snažte sa veľa 
oddychovať, najmä v prvom mesiaci po pôrode.

•  Nekŕmte dieťa so správnym váhovým prírastkom podľa vzorca pre maloleté 
dieťa.

•  Vytláčajte mlieko pomocou elektrickej odsávačky medzi kŕmeniami. Účinné 
vytláčanie veľkých objemov mlieka zvýši jeho tvorbu.

•  Pite 2 litre tekutín denne a stravujte sa zdravo (jedzte jedlá bohaté na vitamíny, 
proteíny, vápnik a iné živiny).

•  Pite výživný čaj pre dojčiace ženy.

•  Môžete stimulovať laktáciu častým vytlačením mlieka medzi kŕmeniami.

Užitočné príslušenstvo!
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Dieťa odmieta sať 

Existujú situácie, pri ktorých dieťa nechce sať pri včasnom dojčení alebo neskôr. 

Príčiny neochoty dieťaťa sať:

• Slabý alebo narušený sací reflex (ako dôsledok predčasného narodenia, úrazu, 
choroby alebo nevyvinutého nervového systému).

•  Problémy súvisiace s anatómiou ústnej dutiny dieťaťa.

•  Nadmerné vzrušenie, nepokojnosť, znepokojenie dieťaťa.

•  Nervozita, napätie prežívané mamičkou a pociťované dieťaťom.

•  Upchatý nos dieťaťa.

•  Prerezávanie zúbkov, boľavé ďasná.

•  Opar v ústnej dutine dieťaťa.

•  Ploché alebo vtiahnuté bradavky.

• Reakcia na zmeny vône mamičkinho tela (parfum, deodorant, mydlo).

•  Iná chuť mlieka po konzumácii napr. cesnaku, cibule.

Čo môžete urobiť?

• Ak vaše dieťa nechce sať v prvých dňoch po narodení, treba okamžite navštívte 
laktačného odborníka alebo rečového teraupeuta. Odborník dôkladne vyšetrí 
ústnu dutinu dieťaťa a skontroluje sací reflex. Tiež odporučí vhodné cvičenia.

•  Pred kŕmením sa snažte oddýchnuť a uvoľniť sa.

•  Dojčite v tmavej miestnosti a v tichu - neprítomnosť nadmerných popudov by mala 
zmierniť nespokojnosť dieťaťa.

•  Vyskúšajte rôzne polohy a pozorujte, ktorá je najlepšia pre dieťa.

•  Skontrolujte ústnu dutinu vášho dieťaťa, či nemá opar alebo úraz. V prípade 
pozitívneho nálezu kontaktujte vášho lekára pre stanovenie liečby.

•  Ak má vaše dieťa upchatý nos, použite fyziologický roztok a odstráňte nadmerný 
sekrét pomocou odsávačky. V zimnom období použite zvlhčovač vzduchu  
v miestnosti, kde dieťa spí.

•  Keď sa prerezávajú zúbky, použite pred kŕmením analgetický gél na ďasná. Starším 
deťom môžete dať ibuprofenový sirup.

•  Ak vaše dieťa aj naďalej odmieta prsník, skúste ho kŕmiť v tomto období s použitím 
príslušenstva, ktoré nenarušuje sací reflex. (pozri stranu. 53)

•  Staršie deti môžete kŕmiť z lyžičky obilninami zmiešanými s vašim vytlačeným 
mliekom.

•  Používajte mydlá a gély bez vône a deodoranty s jemnou vôňou.

•  Nejedzte potraviny, ktoré môžu zmeniť chuť vášho mlieka.
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Mamička je chorá
Najbežnejšie infekcie nie sú prekážkou pre dojčenie. Vaše telo vytvára protilátky,  
ktoré posilňujú imunitu vášho dieťaťa a chránia ho pred infekciou, ktorú práve máte. 
Horúčka ani nádcha nie sú dôvodom na zastavenie dojčenia.

Postupy liečenia sú veľmi dôležité. Niektoré lieky môžu byť nebezpečné pre dieťa  
a, pokiaľ je to možné, mali by byť nahradené bezpečnými alternatívami. Používajte 
prírodné lieky: inhalácie harmančekového, šalviového a mätového, malinového 
čaju, cibuľový sirup, zázvor, citrón (pokiaľ nie je vaše dieťa alergické na citrusy).  
Čo sa týka liekov proti bolesti, môžete kľudne užívať lieky na báze paracetamolu alebo 
ibuprofenu. Väčšina antibiotík je počas dojčenia bezpečná, ale nikdy ich nepoužívajte 
bez odporúčania lekára.

Počas dojčenia nesmiete používať aspirín, metamizól, lieky s obsahom pseudoefedrinu. 
Sú takisto zakázané lieky proti rakovine a rádioaktívne lieky. Pred užívaním akýchkoľvek 
liekov sa poraďte s vašim lekárom. 

• Trpíte rôznymi vírusovými a bakteriálnymi infekciami 
dýchacích ciest (napr. angína, chrípka).

• Trpíte cukrovkou, zväčšenou štítnou žľazou alebo 
zmenšenou štítnou žľazou.

• Ste nositeľom hepatitídy typu A alebo C, dokonca aj 
typu B, ak bolo dieťa očkované.

• Trpíte zápalom štítnej žľazy (prejavuje sa častým 
dojčením).

• Trpíte aktívnou formou tuberkulózy, pred začatím 
účinnej liečby (dojčenie je možné po 4 týždňoch 
liečby).

• Máte HIV infekciu.
• Máte infekčné poruchy v prsníku, napr. v dôsledku 

herpesu alebo syfilisu.
• Ste infikovaná vírusom herpesu - pri tomto ochorení 

nemôžete dojčiť predčasne narodené dieťa, ale 
nie sú žiadne kontraindikácie pre dojčenie dieťaťa 
narodeného v termíne.Inštruktážne fotografie

Počas choroby

Môžete dokonca dojčiť, ak:

Počas choroby

Nemôžete dojčiť, ak:
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Zdravá a vyvážená
strava Vám poskytne
dostatok síl a
zregeneruje Vaše telo
po pôrode.
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Stravovanie dojčiacej matky
Tehotenstvo a dojčenie predstavujú obrovskú 
námahu pre vaše telo. Často sú sprevádzané 
únavou, ktorá je výsledkom starostlivosti  
o vaše dieťa a nedostatkom spánku - všetko  
to neprispieva k rýchlemu zotaveniu. 

Stres, únava a podvýživa sťažujú proces laktácie. Preto musí byť vaše stravovanie 
dobre vyvážené. Vám nesmú chýbať cenné živiny, ako proteíny, vitamíny a vápnik.

Ak nemá vaše dieťa alergiu a správne sa vyvíja a ak ste skôr dodržiavali zásady 
zdravého stravovania, pokračujte vo vašich dobrých stravovacích návykoch. 
Nemusíte dodržiavať špeciálne stravovanie. Stačí len sledovať a vzdať sa potravín, 
ktoré spôsobujú bolesti brucha, grganie, vyrážky na pokožke alebo koliky.

Venujte osobitnú pozornosť korenistým, ťažkým jedlám a jedlám, ktoré spôsobujú 
plynatosť. To, čo zjete, sa čiastočne dostane do vášho mlieka a do tela dieťaťa, 
ktoré je oveľa chúlostivejšie a citlivejšie ako dospelí.

Ďalej sa uvádza zoznam výrobkov, ktoré by ste mali jesť časti a ktorých by ste mali 
vzdať.

Čo uprednostniť?

Nápoje:
Počas dojčenia pite veľa tekutín. Odborníci na výživu odporúčajú vypiť dva litre 
tekutiny denne. Najlepšia a najzdravšia voľba je neperlivá minerálna voda. Môžete 
piť ovocné a zeleninové šťavy, podľa možnosti čerstvo odšťavené a bez cukru. 
Krabicovú šťavu rozrieďte vodou. Ak vám chutí, pite mlieko. Ak nie, nahraďte ho 
kefírom alebo prírodným jogurtom. Ak pijete mlieko alebo mliečne výrobky, uistite 
sa, že vaše dieťa nie je alergické na proteíny kravského mlieka.

Snažte sa obmedziť sladké sýtené nápoje, najmä s obsahom kofeínu. Nepite príliš 
veľa kávy ani silný čaj. Môžete piť kávu bez kofeínu, čaj s mliekom alebo ovocné 
čaje.
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Cereálne a celozrnné výrobky:
Dodávajú energiu, vitamín B a cenné živiny, ako napr. horčík a vláknina. Zvoľte 
tmavý celozrnný chlieb, cereálie, hnedú (nelúpanú) ryžu, celozrnné cestoviny. 
Pridajte do vášho jogurtu lyžicu otrúb.
 
Ovocie a zelenina:
Jedzte ich veľa, v rôznych formách, ale najmä čerstvé alebo pripravené na pare. 
Sušené ovocie a zelenina sú zdravým občerstvením, ktoré môžete jesť namiesto 
smažených zemiačikov a slaných tyčiniek.
Pozorujte dieťa po konzumácii citrusových, lesných jahôd - môžu byť silným 
alergénom. Obzvlášť dbajte na strukoviny, kapustu, cibuľu, slivky a čerešne. Sú 
bohaté na cenné zložky, ale u niektorých detí môžu vyvolať plynatosť. To ale nie je 
prísne pravidlo, a vo všeobecnosti sa ich netreba vzdávať.

Mliečne výrobky::
Musíte dbať na to, aby ste jedli dostatočné množstvo mliečnych výrobkov.  
Ak nemáte rady mlieko, jedzte mliečne výrobky, nízkotučné syry, jogurty, cmar  
a pod. Mliečne výrobky dodávajú vápnik, ktorý je obzvlášť dôležitý pre vaše telo 
počas dojčenia. Tvorba mlieka odčerpáva jeho zásoby a ak je prísun vápnika príliš 
nízky, môžete mať problémy s vašimi kosťami. Ak je vaše dieťa alergické na proteíny 
kravského mlieka, jedzte iné potraviny bohaté na vápnik: rybu, vajcia, sójové bôby, 
mandle.

Mäso a ryby:
Snažte sa nejesť veľa mäsa, najmä červeného mäsa. Zvoľte hydinu - kurča, morku. 
Uvarte ich alebo upečte namiesto smaženia. Nahradzujte mäso vysokokvalitnou 
rybou tak často, ako sa to dá. Morské ryby sú najlepšie, pretože obsahujú veľa 
nenasýtených mastných kyselín, proteínov a vitamínov. Vyraďte z jedálnička 
pangasiusa a tilapiu - tieto ryby sú chované v kontaminovanej vode a môžu 
ohrozovať vás a vaše zdravie.

Bylinky, korenia, tuky:
Pri dokoreňovaní jedla používajte čerstvé bylinky. Nie všetky deti majú radi chuť 
cesnaku, alebo cibule, ale nie je to pravidlom.

Nejedzte hotové koreninové zmesi, pretože často obsahujú ochucovadlá. Nahraďte 
ich rastlinnými olejmi, olivovým olejom a hroznovým olejom.

Čomu sa vyhnúť

Alkohol:
Dostáva sa do mlieka a zostáva v ňom niekoľko hodín po požití. To nie je zdravé ani 
bezpečné pre dieťa.
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Kofeín: 
Kofeín obsiahnutý v Coca-Cole a káve spôsobuje to, že sa maličké stáva nervózne 
a podráždené. Úplne stačí jedna šálka kávy denne.

Konzervačné látky: 
Vyhýbajte sa potravinám s vysokou úrovňou spracovania. Obsahujú chemické  
a umelé prísady, konzervačné prostriedky, farbivá a ochucovadlá. Nejedzte 
práškové a konzervované výrobky. Vyhýbajte sa rýchlemu občerstveniu, pretože 
obsahuje veľa kalórií, je ťažko stráviteľné a v skutočnosti neobsahuje živiny. Zjedzte 
mrkvu, jablko alebo za hrsť mandlí namiesto zemiačikov.

Sladkosti:  
Dodávajú veľa zbytočných kalórií a žiadne živiny. Výnimku tvorí tmavá čokoláda, 
ktorá obsahuje množstvo horčíka, železa a sodíka a antioxidanty, ale dávajte na ňu 
pozor, pretože kakao je najčastejším alergénom.

Surové mäso:
Môže spôsobiť zoonózu a obsahuje parazity a preto sa rozlúčte so suši a tatárskym 
biftekom počas dojčenia. 

Alergény:
Mlieko, kakao, jahody, citrusy, orechy a med, vajcový žĺtok patria k najčastejším 
alergénom. Ale netreba sa im vyhýbať za každú cenu. Po konzumácii malého 
množstva pozorujte reakciu na pokožke vášho dieťaťa, zápchu, koliku, grganie, 
vznik pľuzgierikov, nervozitu. Ak tieto príznaky nevyskytujú, nemusíte si odopierať 
napr. kus čokolády.

Vylučovacie stravovanie znamená vylúčenie špecific-
kého výrobku alebo skupiny výrobkov, ktoré môžu 
vyvolať alergické reakcie u dieťaťa. Je to metóda 
diagnostikovania a liečenia alergie.

Predtým, ako začnete vylučovacie stravovanie, konzul-
tujte to s vašim pediatrom a/alebo alergológom,  
ktorý vám pomôže urobiť rozhodnutie, či je to 
naozaj potrebné a poskytne vám podrobné pokyny  
- čo treba vylúčiť, na ako dlho a v akom poradí to zaradiť  
do jedálnička a pod.

Agata Serwatowska-Bar-
gieł, PhD
Medzinárodná
laktačná špecialistka,
neonatologička

ODBORNÍK RADÍ
Čo je to vylučovacie stravovanie
dojčiacej matky a kedy sa odporúča?
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Najbežnejším
problémom 
u bábätiek
je kolika. 
Keď sa objaví,
bábätko trpí  
a pre rodičov je 
náročné utíšiť 
jeho plač.44



Kolika dieťaťa - čo robiť?
Kolika je bolestivá a nepríjemná  
záležitosť. Bežne sa objavuje  
vo veku 2 až 16 týždňov 
a prestáva vo veku 
3-4 mesiacov.

Počas kolikového záchvatu dieťa plače, ohýba nožičky, naťahuje sa a prehýba celé
telo. Môže trvať niekoľko hodín, obyčajne sa vyskytujú večer a v noci.

Správna pozícia a spôsob dojčenia
Často je kolika spôsobovaná príliš rýchlym tokom mlieka z prsníka. Dieťa pije 
nenásytne, môže sa dusiť a prehĺtať vzduch. Aby sa tomu zabránilo, skúste dojčiť 
dieťa v ľahu na chrbte, pretože v tejto polohe tečie mlieko pomalšie, nakoľko netečie
samospádom.

Pred začatím dojčenia môžete vytlačiť trochu mlieka pomocou odsávačky, aby 
sa znížila rýchlosť toku a aby prisatie dieťaťa bolo jednoduchšie. Skúste ochladiť 
vašu bradavku kockou ľadu pred prisatím - spomalí to tok mlieka. Pomôže aj časté 
dojčenie - dieťa nebude veľmi hladné, nebude lačne hľadať bradavku a prsníky 
nebudú také plné.
Uistite sa, že dieťa po kŕmení odgrglo.

Polohy na dojčenie sú popísané na strane 23

Polohy na odgrgnutie sú popísané na strane 27
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Teplý obklad alebo kúpeľ
Teplo môže primiesť úľavu vášmu dieťaťu. Ak sa vaše dieťa rado kúpe, jemne 
oblievajte jeho bruško teplou vodou. Tiež ho môžete zabaliť do teplej, prežehlenej 
plienky, ale uistite sa, aby nebola horúca.
Niekedy dokonca telesné teplo matky alebo otca je postačujúce: môžete si dieťa 
priložiť bruškom na bruško.

Masážou proti kolike
Systematická masáž aj niekoľkokrát denne, je dobrou metódou proti kolike. Môžete 
s ňou začať na konci prvého mesiaca života dieťaťa. Nemasírujte dieťa hneď po 
kŕmení, vyčkajte minimálne polhodinu. Nerobte masáž, ak dieťa už plače, ale napr. 
pri výmene plienky. Pravidelné masáže by mohli značne zmierniť symptómy koliky.

Použite detský olej na teplé ruky. Začnite masáž striedavými zvislými pohybmi 
bruška dieťaťa zhora nadol. Po niekoľkých opakovaniach pritiahnite nožičky  
k brušku a jemne ich natiahnite. Potom si predstavte hodiny na brušku dieťaťa  
a nakreslite polkruh od 12 do 6 jednou rukou a celý kruh od 6 do 6 druhou rukou. 
Pohyby robte v smere hodinových ručičiek. Opakujte cvičenie niekoľkokrát a potom 
pomaly pritiahnite nožičky k brušku a natiahnite ich.

Nosenie na rukách alebo v šatke
Váš jemný dotyk a teplo upokojujú dieťa a pohyby masírovania bruška pomáhajú 
uvoľňovaniu plynov. Môžete nosiť vaše dieťa na ramene s jeho rukami voľne 
položenými na vašom chrbte - rovnako ako v polohe na odgrgnutie - alebo si 
môžete položiť dieťa na predlaktie bruškom dolu: držte hruď dlaňou a ruky a nohy 
nechajte voľne visieť. Môžete nosiť dieťa v šatke v pololežiacej „kolískovej” polohe.

Bylinky
Po konzultáciách s vašim lekárom môže používať bylinkové čaje, ktoré podporujú 
vylučovanie a zmierňujú podráždenie: fenikel, medovka lekárska. Dodržujte 
odporúčanú dávku uvedenú na obale - príliš časté použitie feniklového čaju môže 
spôsobiť vážnu bolesť žalúdka. 
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Až doposiaľ neboli zistené špecifické príčiny,  
ale napriek tomu, koliková bolesť môže byť 
spôsobovaná množstvom faktorov:
 • nezrelosť tráviaceho traktu
 • črevné neurovývojové poruchy
 • prechodová laktózová intolerancia
 • intolerancia alebo alergia na proteín 
  kravského mlieka
 • prekŕmenie dieťaťa
 • narušené vzťahy medzi rodičmi a dieťaťom

Pamätajte si, že kolika u dieťaťa nie je choroba 
a môže byť diagnostikovaná po vylúčení 
patologických zmien, ako napr. infekcie močových 
ciest, iné infekcie (napr. zápal stredného ucha), 
poruchy vývoja gastrointestinálnej alebo močovej 
cesty, neurologické choroby.

Danuta Chrzanowska - 
Liszewska, MD
Neonatologička

ODBORNÍK RADÍ
Čo spôsobuje
koliku?

Teplo vášho
bruška prinesie
dieťatku úľavu.
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Odsávanie mlieka je
skvelým riešením, 
ak potrebujete dať 
dieťa na niekoľko hodín 
do opatery blízkych, 
alebo sa potrebujete 
vrátiť do práce.
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Odsávanie 
a uskladňovanie
mlieka
Dojčiace mamičky môžu čeliť situáciám, 
ktoré vyžadujú vytlačenie mlieka: malého 
množstva pre uvoľnenie plných pŕs alebo 
väčšieho množstva pre kŕmenie dieťaťa. 
Vytlačenie môžete vykonať ručne alebo 
pomocou odsávačky.

Ak nemôžete dočasne dojčiť, vytláčajte mlieko minimálne 8 krát denne pre udržanie 
potrebnej intenzity laktácie. Na začiatku môžete mať problémy, ak potrebujete 
vytlačiť veľa mlieka, ale po niekoľkých dňoch budete schopné vytlačiť viac a viac.

Situácie, pri ktorých je potrebné mlieko vytláčať:

•  Plnosť pŕs (treba vytlačiť malé množstvo mlieka pred kŕmením).

•  Nízka tvorba mlieka (za účelom stimulácie laktácie).

•  Vtiahnuté alebo ploché bradavky (za účelom zlepšenia ich tvaru pred prisatím).

•  Dieťa odmieta sať alebo saje slabo.

•  Prsia sú ťažké a pevné a nechcete zobudiť dieťa.

•  Dieťa nie je s matkou.

•  Bola dlhá prestávka medzi kŕmeniami a bradavku je ťažko uchopiť.

 

Ručné vytláčanie mlieka
Ručné vytláčanie mlieka

Je vhodné pre vytlačenie malého množstva mlieka:

1.  Umyte ruky s mydlom a pohodlne sa usaďte do kresla. Predstavujte si,  
že dojčite svoje dieťa alebo umiestnite oproti jeho fotku.

2.  Jemne masírujte prsník, postupujúc zvonka smerom k dvorcu prsnej bradavky. 
Prsník nestláčajte ani naň netlačte.
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3. Umiestnite palec a ukazovák na okraj dvorca tak, aby tvorili písmeno C,  
vo vzdialenosti okolo 3 cm od bradavky.

4.  Zatlačte prstami na hrudník a stlačte tak, aby sa prsníky pritlačili ku sebe.  
Pri stlačení nemeňte polohu prstov.

5.  Opakujte stlačenie, pričom prstami uchopte prsia pod inými uhlami.

Odsávanie mlieka pomocou odsávačky
1. Pred vytláčaním dôkladne umyte vaše ruky a uistite sa, že odsávačka je čistá  

a vyvarená.

2.  Môžete si dať teplú sprchu alebo obklad na prsia, aby sa stimuloval tok mlieka.

3. Seďte pohodlne a majte dobre podopretý chrbát. Umiestnite pred sebou 
fotografiu dieťaťa alebo vytláčajte mlieko v jeho prítomnosti - očný kontakt  
s vašim dieťaťom stimuluje laktáciu. Nevytláčajte mlieko, ak ste pod stresom 
alebo unavená, pretože to spomaľuje tok mlieka.

4. Vložte bradavku hlboko do lievika a stlačte masážnu podložku tak, aby tesne 
pokryla prsník a neumožnila únik vzduchu. Bradavka musí byť v strede otvoru 
odsávačky.

5. Vytláčanie začnite stimuláciou pŕs. Ak používate ručnú odsávačku, zatlačte  
na jej rukoväť malými rýchlymi pohybmi. Nemusíte ju stláčať úplne nadol. Ak ste 
si zvolili elektrickú dvojfázovú odsávačku, zapnite najskôr prvý odsávací režim 
(prvá fáza).

6.  Ak pri vytláčaní používate ručnú odsávačku pocítite tok mlieka, chvíľu 
vytláčajte krátkymi pohybmi a potom začnite hĺbkové vytláčanie: stláčajte 
rukoväť dokonca a uvoľňujte ju po 2 sekundách. Budete cítiť stály tok mlieka  
z prsníka. Toto pomalšie, hlbšie vytláčanie imituje satie dieťaťom. Ak používate 
elektrickú odsávačku a pocítite začiatok toku mlieka, zmeňte režim simulácie 
na režim hlbšieho vytláčania. Ak nevykonáte zmenu režimu, odsávačka to urobí 
automaticky po 2 minútach.

7.  Ak chcete zvýšiť rýchlosť toku počas vytláčania, trochu sa predkloňte, ale stále 
držte fľašu kolmo a seďte pohodlne.

8.  Na začiatku vytláčajte mlieko z každého prsníka v priebehu len niekoľkých 
minút. Nečakajte, že hneď naplníte fľašu. Po tom, čo na vytláčanie zvyknite, 
bude množstvo mlieka rásť.

9.  Pri použití ručnej odsávačky na vytlačenie väčšieho množstva mlieka môžete 
postupovať podľa schémy „7-5-3” (striedavé vytláčanie z každého prsníka  
v priebehu 7, 5 a 3 minút) alebo najskôr vytláčajte mlieko v priebehu dlhšej 
doby z jedného prsníka a potom z iného.
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Skladovanie mlieka

Môžete skladovať mlieko v jednorazových vreckách alebo v silikónových  
alebo plastových fľaškách vybavených uzáverom. Ak chcete mlieko zmraziť, urobte 
to hneď po kŕmení. Poznačte si dátum vytláčania na vrecku alebo fľaške.

Pozrite si náučené videá na našom
Youtube kanáli Lovi Slovensko

1. jednorazové vrecká  
na mlieko

2. Dojčenská fľaša LOVI® 
Medical+  
s uzáverom

Rozmrazovanie mlieka

Pri rozmrazovaní začínajte mliekom, ktoré bolo zamrazené skôr. Môžete ho ponechať 
v chladničke 24 hodín alebo rozmraziť v ohrievači fliaš. Nerozmrazujte mlieko  
v mikrovlnovej rúre. Rozmrazené mlieko sa dá použiť do 24 hodín. Nemiešajte 
ho s čerstvo vytlačeným mliekom a nezmrazujte opätovne. Po rozmrazení jemne 
zatraste nádobou na dosiahnutie rovnomernej konzistencie.

Ohrievanie mlieka

Ohrejte nádobu s vytlačeným mliekom v hrnci s horúcou vodou alebo v ohrievači fliaš. 
Nepoužívajte mikrovlnovú rúru na zohriatie mlieka - bude zohriate nerovnomerne  
a môžete popáliť dieťa a mlieko môže stratiť cenné živiny.

Ohrievač LOVI® je perfektným riešením pre zohriatie mlieka, ktoré umožňuje 
automatické nastavenie doby zohriatia v závislosti od toho, či je mlieko vychladené, 
zamrazené alebo má izbovú teplotu. Vďaka termostatu udržuje požadovanú teplotu 
a umožňuje použiť ohriate mlieko kedykoľvek.

Stav mlieka Teplota (0C)
Odporúčaná doba 

skladovania

Mlieko čerstvé

+4 do 96 hodín

od +4 do +15 maximálne do 24 hodín

+190 C do +250 C
(izbová teplota) optimálne do 4 hodín

od +25 do +37 maximálne do 4 hodín

Mlieko zamrazené -20 optimálne 3-6 mesiacov

Mlieko rozmrazené
+4 do 24 hodín

(od celkového rozmrazenia)

od +25 do +37 maximálne do 4 hodín
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Doplnky na alternatívne
kŕmenie vyberajte tak,
aby neboli v rozpore
s dojčením a nenaru- 
šovali prirodzený sací
reflex dieťaťa.

UPOZORNENIE: Značka LOVI odporúča dojčenie ako najzdravší a najhodnostnejší
spôsob kŕmenia novorodencov a dojčiat. Zavedenie podávania pokrmov v alternatívnej
forme konzultujte s lekárom, alebo lekárnikom.52



Alternatívne spôsoby
kŕmenia bezpečné  
pre dojčenie
Ak nemôže dočasne dojčiť alebo chcete 
prenechať dieťa do starostlivosti inej 
osobe alebo ak pediater odporúča 
doplnkové kŕmenie, podajte dieťaťu 
vaše vytlačené mlieko takým spôsobom, 
ktorý nenarušuje prirodzený sací reflex  
a neodradí dieťa od satia z prsníka. 

Alternatívne kŕmenie
novorodencov a dojčiat

Pohárik na kŕmenie novorodencov  
a dojčiat. Môžete kŕmiť vaše dieťa 
pomocou špeciálneho pohárika na kŕme- 
nie novorodencov a dojčiat. Pohárik by 
mal byť priesvitný, dostatočne mäkký 
(ľahko stlačiteľný), s odmerkou a ohnutý 
zobáčik, ktorý sa prispôsobí spodnej pere 
dieťaťa.

Pohárik na kŕmenie LOVI je jednou zo sú-
častí fľaše s dynamickým cumlíkom®.

Ako kŕmiť z pohárika?

Kŕmite dieťa v pololežiacej polohe,  
nikdy ho nenechávajte ležať, pretože by 
sa mohlo zadusiť. Umiestnite pohárik  
pri jeho spodnej pere a počkajte, kým  
perou pevne obopne okraj pohárika  
a pohne hornou perou, ako keby salo 
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mlieko. Jemne stlačte pohárik a nakloňte ho tak, aby dieťa salo, ale nepilo mlieko. 
Nechajte vaše dieťa, aby salo mlieko z pohárika, nelejte ho mu do úst.

Kŕmenie pomocou profesionálneho dynamického cumlíka®

V prvých týždňoch dojčenia je mimoriadne dôleži-
té, aby ste umožnili vášmu dieťaťu sať tak, ako je 
to maximálne podobne pri dojčení. Preto v priebe-
hu prvých 8 týždňov mu nedávajte fľašu s bežným 
homogénnym silikónovým cumlíkom. Tvar a dĺžka 
tohto cumlíka sú nemenné a, na rozdiel od vašej 
bradavky, cumlík sa nepredlžuje ani nezmenšuje pri 
saní. Taký typ cumlíka núti dieťa, aby menilo sací 
návyk, ruší proces aktívneho sania a môže viesť  
ku vzniku abnormálneho sacieho reflexu a odmie-
taniu prsníka. Na druhej strane, použitie mäkkých 
cumlíkov vedie k tomu, že dieťa ho hryzie.

Na začiatku môžete použiť špeciálne navrhnu-
tý profesionálny dynamický cumlík® vyrobený  
z heterogénnych silikónových vrstiev a odporúčaný  
rečovými terapeutmi.

Tento cumlík neruší prirodzený sací reflex a netvorí prekážku pre návrat ku dojčeniu, 
pretože umožňuje:

• Vhodnú koordináciu satia – prehĺtania - dýchania ako počas dojčenia. 
• Aktívnu prácu svalov pier a jazyka ako počas dojčenia. 
• Udržuje sací rytmus ako pri prirodzenom kŕmení.

Fľaše LOVI Medical+ majú
profesionálny dynamický
cumlík®

dynamická špička
- tenší silikón

Dynamický koniec cumlíka
Mäkký, dynamický cumlík sa naťahuje  
a sťahuje v rytme satia dieťaťa a umožňuje
tak aktívne precvičovanie svalov rečového
aparátu.

Tvrdá, široká, profilovaná základňa
Umožňuje tesné priloženie pier k cumlíku
- podporuje dýchanie cez nos a zabraňuje
ohrýzaniu základne cumlíka.

široký základ
- hrubší silikón

Unikátna technológia heterogénnych vrstiev silikónu

54



správna koordi-
nácia satie
- prehĺtanie
- dýchanie

správna práca
svalov pier
a jazyka

efektivita
satia

zachovanie
rytmu satia

*) respondentné testovanie na základe špecializovaného dotazníka realizované
ambulantne pod lekárskym dohľadom v roku 2007 na skupine 607 dojčiat, medzi
lekármi, pôrodnými asistentkami a rodičmi.

Hodnotenie fyziológie kŕmenia: modelov dýchania,
prehĺtania, jednoduchosti prepojenia dojčenia  
a kŕmenia fľašou a redukcie koliky

UPOZORNENIE: Značka LOVI odporúča dojčenie ako najzdravší a najhodnostnejší spôsob kŕmenia
novorodencov a dojčiat. Zavedenie podávania pokrmov v alternatívnej forme konzultujte s lekárom,
alebo lekárnikom.
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96% 

LEKÁROV

97% 

LEKÁROV

97% 

LEKÁROV

88% 

LEKÁROV

nezaznamenalo žiadne 
problémy pri kombinovaní 
dojčenia a kŕmenia z fľaše 
značky LOVI*

  

89%
LEKÁROV
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Nikdy sa nehnevajte na dieťa, ak nebude
schopné hneď piť z pohárika. Učenie sa
novej zručnosti je preňho namáhavé.
Nelejte tekutinu do úst dieťaťa nasilu.
Uistite sa, že dieťa pije v sediacej polohe,
inak sa zadusí. Nenechávajte dieťa samé,
buďte pri ňom a kontrolujte situáciu.

Toto je
dôležité!
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Alternatívne kŕmenie dojčiat 
starších ako 6 mesiacov

Aj keď stále zostáva vaše mlieko základom výživy, z určitého hľadiska nie je 
postačujúce pre vaše dieťa. Prichádza okamih rozširovania jeho jedálnička, okamih 
učenia sa ako žuť, hrýzť a piť z pohárika. Často je to obdobie, kedy sa matka má 
vrátiť do roboty a dieťa je v starostlivosti pestúnky alebo starej mamy. Dieťa potom 
môže piť vytlačené mlieko z pohárika, ale malo by sa učiť piť vodu.

Kedy a ako
Ak môže dieťa sedieť samostatne a už začalo 
jesť z lyžičky, môže skúsiť piť z hrnčeka. 
Niektoré deti môžu mať šesť mesiacov, iné sa to
naučia až vo veku jedného roka. Keď začínate 
učiť dieťa piť z hrnčeka, je lepšie používať 
netečúci hrnček. Je bezpečný, vaše dieťa 
sa nezadusí, bude schopné kontrolovať tok 
tekutiny a nebudete musieť mu meniť oblečenie. 
Keď nadobudne vaše dieťa viac zručností, 
môžete odstrániť ventil, regulujúci tok tekutiny. 

Ak má dieťatko už viac ako 8 mesiacov
Môže sa začať učiť piť z otvoreného pohárika 
alebo najskôr použije LOVI 360° hrnček,  
z ktorého sa dá piť ako z obyčajného pohárika 
ale bez rozlievania. Ak dieťa pije z tohto hrnčeka,
môže aktívnejšie precvičovať pery, líca, svaly 
čeľustí a jazyka v porovnaní s pitím z pohárika 
s cumlíkom.
Hrnček LOVI 360° bol špeciálne navrhnutý ako 
netečúci hrnček (po intenzívnom natriasaní 
alebo páde na podlahu sa môže nejaké 
množstvo tekutiny vyliať), takže sa dieťa učí 
kontrolovať svoje pohyby a pripravuje sa na pitie
z otvoreného pohárika. Predtým, ako začnete 
dieťa učiť piť z hrnčeka, navlhčite jeho okraj. 
Vďaka tomu uľahčíte dieťaťu satie tekutiny - 
dieťa pochopí, že sa hrnček používa na pitie, nie
na žutie alebo lízanie.

Hrnček LOVI 360° má patentované antibakteriálne SteriTouch® vlastnosti striebra 
a umožňuje redukovať populáciu baktérií až na 99,99% po dobu až do 24 hodín.

Môj netečúci hrnček LOVI umožňuje pitie bez rozlievania. Má mäkký, jemný náustok, 
ktorý nedráždi citlivé detské ďasná.
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Počas dojčenia sú  
potrebné prsné 
laktačné tampóny. 
Spoznajte naše 
produkty, ktoré
podporujú 
prirodzené kŕmenie. 

58



Doplnky užitočné
počas dojčenia 
Expert v pomoci pri dojčení a riešení problémov 
s laktáciou
Prsná odsávačka LOVI Expert

Pokročilá technológia, pokiaľ
ide o konštrukciu, použitý
materiál a prácu lievika 
odsávačky, ako aj 
2-fázová funkcia dokonale 
napodobňujú proces
satia dieťaťa. Tvar lievika 
je inšpirovaný polohou jazyka 
a pier na bradavke.

Efektívne a jemné 
odsávanie

Možnosť ručného
odsávania

Až 3 hodiny nepretržitej
prevádzky bez pripojenia
do elektrickej siete

Praktický obal

Stláča

Masíruje

Odsáva

Mäkký silikónový lievik dynamicky
pracuje po celom svojom povrchu
(masíruje, stláča a odsáva, obklopu-
júc bradavku zo všetkých jej strán  
a po celej jej dĺžke.

Dve fázy odsávania, stimulácia
a hlboké odsávanie napodobňujú
zmeny sacieho rytmu počas
dojčenia.

Inovatívna
technológia 3D

Prirodzený
2 - fázový rytmus satia

FÁZOVÁ

Odsávanie
TECHNOLÓGIA
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Profesionálna ochrana laktácie s dvojfázovou
elektronickou prsnou odsávačkou
Prsná odsávačka LOVI Prolactis

„Podľa názoru zdravotníckeho
personálu nemocnice Ujastek
sú elektrické odsávačky
materského mlieka LOVI®

Prolactis veľmi užitočným
a efektívnym nástrojom na
riešenie väčšiny problémov
spojených s dojčením. Veľmi
účinne podporujú laktačný
proces, odsávajú materské
mlieko aj v prípade dlhšej 
stagnácie. Nastaviteľná intenzita
satia umožňuje bezbolestné
odsávanie aj pri veľmi 
podráždených bradavkách.”

ODPORÚČANIE
OSÔB ZO
ZDRAVOTNÍCKEHO
PERSONÁLU

v prieskume potvrdilo úspešné
riešenie laktačných ťažkostí alebo
iných problémov vyžadujúcich
používanie odsávačky**

v prieskume potvrdilo rýchle  
a efektívne odsávanie**

85% MATIEK

90% MATIEK

Odsávačka Prolactis napo- 
dobňuje prirodzený dvojfázový
rytmus satia dieťatka. Stimu- 
lačný režim reprodukuje rýchle
sacie pohyby dieťaťa, ktoré
stimulujú tvorbu mlieka. Druhý
režim hlbokej extrakcie odzr- 
kadľuje efektívne a účinné
satie.

Odsávačka simulujúca  
prirodzené dojčenie

Inteligentné nastavenie
pamäte rytmu
a satia

Regulátor a indikátor
intenzity satia umožňuje
presné nastavenie  
a sledovanie sily satia.

Alarm, hodiny  
a zobrazovanie dĺžky
odsávania

Batériová, alebo sieťová
prevádzka

*) odporúčanie osôb zo zdravotníckeho personálu nemocnice
Ujastek v Krakove
**) prieskum odsávačiek materského mlieka LOVI Prolactis  
a Protect uskutočnený na skupine 40 žien prebiehal pod 
dohľadom pôrodných asistentiek a laktačných poradkýň

FÁZOVÁ
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Vysokoabsorpčné a výnimočne tenké
Jednorazové laktačné tampóny 
Discreet Elegance

Ochrana prsných bradaviek
Silikónové chrániče bradaviek

Gélová vrstva premieňa mlieko  
na gél a tekutinu udržiava vo vnútri 
tampónu.

Ideálne sa prispôsobí telu, nemení
chuť ani vôňu mlieka a poskytuje
dieťaťu pocit prirodzenosti.

Udžiava tampón na mieste  
a zabraňuje jeho samovoľnému
posúvaniu.

Umožňuje hygienické uschovanie
chráničov.

Vysoká sacia schopnosť

Tenký, jemný silikón

Lepiaci pásik

Krabička

GEL
ACTION

Veľmi savé a výnimočne tenké tampóny
Discreet Elegance zaisťujú pocit sucha
tak cez deň, ako aj v noci. Sú pohodlne
tvarované a dekorované elegantnou
čipkou, vďaka čomu sú zárukou komfortu
a hygieny.

Pomáhajú pri probléme s vtiahnutými
alebo plochými bradavkami – imitujú
prsnú bradavku. Po laktačnej konzultácii
je ich možné dočasne používať v prípade
precitlivenosti a poškodenia bradaviek.
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Vek
v mesiacoch

Základ
potravy

Dojčenie na požiadanie.
Cieľom ktorého by malo byť dojčenie aspoň prvých 6 mesiacov života dieťatka. Materské mlieko by malo 
byť taktiež základom stravy aj v druhom polroku života dieťatka aj počas zavádzania príkrmov a tuhej
stravy.

Zručnosti
dieťatka

• Satie
• Prehĺtanie

• Rozmrvenie pokrmu
   jazykom
• Silný sací reflex
• Pchanie si jedla do úst
   (prechodné)
• Otváranie úst pri
   približujúcej sa lyžičke

• Jedenie pokrmu z lyžičky
• Rozvoj a koordinácia, ktoré umožňujú
   samostatné jedenie

Druh a
konzistencia

pokrmu
Tekutiny Jemné pyré Rozdrobené a posekané pokrmy,

potraviny podávané do ručičky.

Príklady
pokrmov

• Materské mlieko

• Podávanie gluténu v malých
   množstvách nie skôr ako  

v 5. mesiaci a nie neskôr 
ako v 6. mesiaci

• Voda

Ak lekár rozhodne o rozšírení
stravy:
• Varené, rozmixované,
   postupne ovocie, mäso,
   vajíčka, zemiakové pyré
• Kaše, s lepkom  

a bezlepkové
• 100% šťavy, pyré, až 150 

ml denne v závislosti od 
denného príjmu ovocia

• Mixované, alebo na jemno pokrájané 
mäso a ryby

• Podrvená varená zelenina a ovocie
• Nakrájané surové ovocie a zelenina
• Mäkké kúsky zeleniny a ovocia 

podávané do ručičky
• Kaše, pečivo
• Mliečne produkty: kefír, prírodný jogurt, 

tvaroh
• Kravské mlieko po 12. mesiaci, skôr 

môže byť v malom množstve používané 
ako základ pre jedlá

• Voda
• Šťavy

* Harmonogram kŕmenia vyhotovený na základe odporúčaní poľského združenia gastroenterológov, hepatológov a odborníkov  
na výživu detí (rok 2014).

Rodič však rozhoduje ČO dáva dieťaťu KEDY a KOĽKO.

Harmonogram kŕmenia
dojčiat*

1 2-4 5-6 7-8 9-12
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* Harmonogram kŕmenia vyhotovený na základe odporúčaní poľského združenia gastroenterológov, hepatológov a odborníkov  
na výživu detí (rok 2014).

Rodič však rozhoduje ČO dáva dieťaťu KEDY a KOĽKO.

pilierov
našej podpory
dojčenia6

Odsávačka materského mlie- 
ka LOVI Prolactis odporúčaná
nemocničným personálom
predstavuje profesionálnu
pomoc pri riešení laktačných
ťažkostí*.

To je výsledok práce špe- 
cializovaných neurologopé- 
dov. Medicínsky testované
z hľadiska bezpečnosti pre
dojčenie. Nenarúšajú sací
reflex.

Laktačné tampóny sú zdravot-
níckou pomôckou a chrániče
bradaviek LOVI® sa tešia pozi-
tívnemu hodnoteniu osôb  
zo zdravotníckeho personálu.

Certifikovaný laktačný
poradca na fóre LOVI, kurz
dojčenia a databáza článkov
o dojčení na stránke značky
sú základom nášho podpor-
ného programu.

Unikátny inštruktážny seriál
umiestnený na našom youtube
kanáli pomáha riešiť počia- 
točné problémy s dojčením.

Do nemocníc dodávame naše
odsávačky materského mlieka,
ako aj edukačné materiály  
pripravené na základe konzultácií 
so špecialistami v oblasti dojče-
nia, pediatrie a neurologopédie.

Internetová 
laktačná  
poradňa

Odsávačky materského 
mlieka odporúčané 
odborníkmi

Škola 
dojčenia

Fľaše a cumlíky 
bezpečné  
pre dojčenie
 

Laktačná podpora  
v nemocniciach

Produkty 
podporujúce 
dojčenie

*) odporúčanie osôb zo zdravotníckeho personálu nemocnice
Ujastek v Krakove
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Telefónne číslo:

Meno a priezvisko pôrodnej asistentky:

Poradenstvo
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© Všetky práva vyhradené. Táto publikácia obsahuje ochranné prvky. Táto publikácia, ako ani žiadne jej časti v tlačenej alebo elektronickej
forme, ku ktorým patria: obrázky, kompozície, logá a reklamné slogany, sa nesmú využívať, a to: rozmnožovať, kopírovať, požičiavať a rozširovať
v žiadnej forme a žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomné súhlasu spoločnosti CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A.
® Ochranná známka LOVI je zákonom chránené priemyselné vlastníctvo spoločnosti CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
alebo jej poskytovateľov licencie.

Odborné
poradenstvo
o dojčení
Príprava na dojčenie

Rady odborníkov 
laktační poradcovia, pediatri,  
neurologopédovia a psychológovia

Užitočné nástroje
kurz dojčenia, laktačná poradňa  
a harmonogram stravovania

Súťaže a testovanie produktov 
mesačné súťaže a testovania 
produktov

www.lovibaby.com/sk


