
Gdy siadasz lub kładziesz się do karmienia pomyśl, czy czujesz się rozluźniona.
Wykorzystaj poduszki i podnóżek. Twój komfort wpłynie korzystnie na odruch
wypływu pokarmu i pozwoli na efektywne karmienie. Pomyśl teraz, czy dziecku jest
wygodnie i stabilnie w twoich ramionach. Bez względu na pozycję dziecko powinno
być dobrze podparte, mieć główkę na wysokości piersi, nie być zgięte w żadnej
osi ciała. Po przyjęciu wygodnej pozycji postępuj według poniższych kroków:

Krok 1. 
Chwyć pierś, tak, aby pozostawić całą brodawkę i otoczkę (ciemną część piersi)
do dyspozycji dziecka. Skieruj brodawkę na wprost nosa dziecka. 

Krok 2. 
Dotykaj brodawką okolicy pomiędzy nosem a górną wargą dziecka. 

Krok 3. 
W momencie, gdy dziecko szeroko otworzy buzię wykonaj ruch przystawienia
do piersi – kierując brodawkę w stronę podniebienia dziecka, najpierw przyłóż
do piersi bródkę, następnie nałóż otwartą buzię dziecka na pierś.

Krok 4. 
Początkowo dziecko wykonuje kilka do kilkunastu szybszych i płytszych ruchów
ssących. Jest to dobry moment, abyś oceniła, czy dziecko chwyciło pierś
prawidłowo. Sprawdź czy ma: szeroki kąt ust (ok. 160 stopni), nos i bródkę blisko
piersi, wywinięte wargi, policzki pełne. Podczas ssania nie powinnaś czuć bólu.

Krok 5. 
Jeżeli nie udało się, przerwij karmienie wkładając czubek palca w kącik ust
dziecka i powtórz od kroku 2.
Nie pozwalaj dziecku i sobie na nieprawidłowe przystawienie! 

Krok 6.
Ssanie staje się regularne i rytmiczne, gdy rusza wypływ mleka z piersi. Słuchaj
połykania (postękiwania), które powinno trwać przynajmniej 10 minut, aby jedna
pierś została opróżniona. Bywa, że dziecko potrzebuje 30–40 minut. 
Pilnuj, aby maluszek był cały czas aktywny. 

Krok 7. 
Najedzone dziecko samo puszcza pierś. Jeśli stwierdzisz, że dziecko przestało
aktywnie ssać, możesz sama przerwać karmienie, uaktywnić malucha i wrócić
do karmienia z tej samej lub drugiej piersi. Na każde karmienie warto podawać
obie piersi, ale jedna musi być dobrze opróżniona. 

TAJEMNICA UDANEGO KARMIENIA PIERSIĄ

Pomocy laktacyjnej udzielają 
doradcy/konsultanci laktacyjni 
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Tajemnicą udanego karmienia piersią jest prawidłowa technika karmienia. 
Składa się na nią odpowiednia, wygodna pozycja matki 

oraz dobry sposób chwycenia i ssania piersi przez dziecko.
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