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Ako sa lobúčiku
Problémy s dojčením sa dajú riešiť,
hlavne ak ich budete riešiť čím skôr.
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Klobúčik je len náplasť, ktorá so sebou nesie veľa rizík:
- riziko poranenia pri použití nesprávnej veľkosti alebo
nesprávneho umiestnenia,
- riziko infekcie baktériami alebo kvasinkami,
- riziko, že sa vaše bábätko na váš prsník nikdy
neprisaje,
- riziko zníženia tvorby mlieka a predčasného
odstavenia,
- strácajú sa ďalšie aspekty dojčenia priamo na
prsníku.
Ak máte poranené bradavky, nepoužite klobúčiky
– namiesto toho zlepšite polohu a prisatie, prípadne
odstráňte ďalšiu príčinu bolesti, ktorou môže
byť aj kvasinková infekcia.
Klobúčik nie je užitočná pomôcka ani pri
neprisávajúcom sa bábätku. Ak sa bábätko niekoľko
dní neprisáva, existujú postupy, ako mu pomôcť.
Neprisávajúce sa bábätko môžete dočasne kŕmiť
pohárikom svojím odstriekaným mliekom.
Udržanie tvorby mlieka odstrekovaním alebo
odsávaním je základným predpokladom pre prisatie
bábätka. Môže trvať aj 4-8 týždňov, kým sa bábätko
prisaje. Toto náročné obdobie vyžaduje intenzívnu
odbornú pomoc, ktorú vám poskytne certifikovaná
poradkyňa pri dojčení.
Nedajte sa presvedčiť, že máte nedokonalé bradavky.
Ploché alebo vpáčené bradavky, to všetko nie je
dôležité. Počas dojčenia sa bradavky menia.
Navyše, dôležité je poznanie, že bábätko sa neprisáva
www.oskarsk.sk

na bradavku samotnú, ale na dvorec. Prikladaním
bábätka v prvých dňoch vždy vtedy, keď o to prejaví
záujem, vám pomôže predísť prílišnému naliatiu
prsníkov, ktoré môže veľmi sťažiť prisatie.

Ak sa vám táto situácia prihodí, je dobré vedieť, že do
24-48 hodín sa to zlepší aj bez akýchkoľvek liekov.
Ak sú naliate aj dvorce tak, že sú tvrdé a bábätko sa
nevie prisať, nepoužite klobúčik. Namiesto toho si
urobte minútu pred dojčením tzv. kvetinkovú masáž,
čím dvorec zmäkčíte a umožníte bábätku sa prisať.
To, čo najviac potrebujete, je, aby sa mliečko dostalo
z prsníka von a dieťatko je oveľa lepšia odsávačka
ako tá z obchodu! Medzi dojčeniami vám môže pomôcť
uľaviť od bolesti napríklad schladený kapustný list,
priamo na prsník na 20 minút. Takúto kúru môžete
opakovať 2x denne. V najhoršom prípade je lepšie
mať na 1-2 dni „neprisávajúce sa bábätko“ kŕmené
pohárikom vašim odstriekaným mliečkom, ako by ste
mali podstúpiť všetky riziká používania klobúčika.
Autor: MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.

Kvetinková masáž
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Keď sa mi narodil Samko, bola som presvedčená,
že dojčenie zvládnem na jednotku. Prvá dcérka
mala totiž problém s prisatím, dojčila som ju dva
mesiace s klobúčikmi a prekonala som dva zápaly
prsníka. Mám totiž bradavky, ktoré sú označované
ako „vpáčené“.
Samka mi na moju žiadosť ihneď po pôrode priložili
k prsníku, ešte bol celý od mazu a bol nahý.
Trvalo to len asi dve minúty, neprisal sa, len tak
bradavku oblízal. Ja som ale bola šťastná, že mal taký
dobrý začiatok. Na dojčenie mi ho priniesli asi po
44

6 hodinách a on sa prisal a dojčil, dokonca bez bolesti.
Odvtedy sme boli spolu na izbe. Bol zlatý, spinkal
vždy tri hodiny a dokonca v noci aj viac. V pohode
akceptoval cumlík a budil sa len na dojčenie.
Snažila som sa prvé dni vyťahovať bradavky pred
dojčením pomocou odrezanej striekačky.
Krásne sa prisával celé dva dni. Na tretí deň sa mi
naliali prsia. Veľmi. Kto to nezažil, ten neuverí, koľko
bolesti, sklamania a zúfalstva znamená také naliatie
prsníkov. Presne ako pri dcérke. A tu nastal problém
aj s prisávaním. Moje bradavky sa akoby stratili... utopili.
Zrazu mal Samko na prisatie v ponuke len
marec 2011

tvrdú nepoddajnú guľu. Teraz nefungovalo nič.
Ani nahriatie pred dojčením, ani vyťahovanie bradavky,
ani pokus o odstriekanie mlieka. Synček sa snažil,
ale bezúspešne. Absolvovala som kúru boľavých
oxytocínových injekcií, ležala som v studených
kapustných obkladoch a až takmer po 24 hodinách
prišla úľava spolu s výdatnou pomocou sestričiek,
ktoré mi masírovali a pomáhali odstriekať obrovské
množstvá mlieka. Zatiaľ sa však zdalo, že použitie
klobúčika bude jediná možnosť, ako pomôcť Samkovi

boj

prisať sa na prsník a získať mlieko. Sestrička to
skonštatovala pri pohľade na moje bradavky v čase
maximálneho naliatia. To bola jediná rada, ako mu
pomôcť. Tak som to skúsila a naozaj. Samko sa na
klobúčik prisal a napil. Bolelo to veľmi, dokonca som
mala okolo bradavky krvnú podliatinu, ale vydržala
som to. Podobne to prebiehalo na druhom prsníku.
Bolesť na bolesť, ale aspoň sa Samko trocha napil.
Odvtedy sme sa dojčili s klobúčikom, lebo už bradavku
bez klobúčika do úst nezobral. Zistila som, že existujú
rôzne typy a veľkosti klobúčikov a od druhého dňa
som používala požičaný, väčší, ktorý ma až tak veľmi
www.oskarsk.sk

nebolel. Cestou z pôrodnice domov sme sa zastavili
v dvoch lekárňach, aby sme ten správny klobúčik našli,
pretože bez neho by som Samka nenadojčila. Verila
som, že sa ho postupne, tak ako pri dcérke, zbavíme.
Počas ďalších troch týždňov som mala opakovane
zablokovaný mliekovod aj s jednodňovou horúčkou.
Po skúsenostiach s dcérkou som nebrala antibiotiká,
len som to vyležala v teple. Akékoľvek pokusy
o dojčenie bez klobúčika boli bezúspešné. Dočasne
som to vzdala a neskúšala dojčiť bez klobúčika.
Najmenšia zmena teploty alebo stres viedli k bolestivej
hrči v prsníku. Samkovi moje bradavky nič nehovorili,
aj keď v medzičase už vôbec nevyzerali vpáčene ani
plocho. Odvracal sa od nich a bez kolobúčika ich ani
neoblízal. Prešiel rok, prešli dva roky a stále nič. Raz
sme išli na dovolenku a klobúčik som zabudla doma.
Pol dňa sme v regióne dovolenky zháňali ten správny
klobúčik, pretože dojčenie Samko potreboval vždy
pred poobedným aj večerným spánkom. Už vedel
rozprávať, a tak si pýtal klobúčik aj sám, dokonca mi
ho podával. Ja som však čím ďalej, tým častejšie trpela
na zablokované mliekovody a mimoriadne boľavé
bradavky. Hrče v prsníkoch Samko napriek výdatnému
a intenzívnemu satiu nedokázal vytiahnuť, a tak som
po dojčení strávila celé hodiny, aby sa mi pocit napätia
uvoľnil. Dojčenie je pre mňa úžasné obdobie. Napriek
toľkým komplikáciám. Keby som ale vedela to, čo viem
teraz, pravdepodobne by sa to všetko nestalo.
Prvé prisatie hneď po pôrode má prebiehať bez nátlaku
a kontakt matky a dieťaťa má trvať minimálne jednu
hodinu. Dieťa sa má prisať samo. Rooming-in má začať
vlastne ihneď po pôrode. Ploché ani vpáčené bradavky
dieťaťu neprekážajú, kým nedostane do úst niečo
iné, volá sa to imprinting. Cumlík navyše spôsobuje
odďaľovanie dojčenia, čo v konečnom dôsledku vedie
k menej častému dojčeniu a následne k mohutnému
naliatiu prsníkov na tretí deň. Pri naliatí prsníkov je
potrebné použiť kvetinkovú masáž, aby sa zmäkčil
dvorec a tým umožnilo prisatie bábätku. Klobúčik môže
bradavku poraniť, zvyšuje riziko infekcie kvasinkami
a zvyšuje riziko, že dieťa sa už na prsník neprisaje.
Ak sa nepodarí dieťa prisať napriek kvetinkovej masáži,
je ho vhodné dočasne kŕmiť po prste alebo pohárikom.
Moje zablokované mliekovody a štípanie a pálenie
bradaviek súviseli pravdepodobne s kvasinkovou
infekciou, ktorej uľahčilo vstup poranenie pri použití
klobúčikov. Aj cumeľ a používanie odsávačky sú
rizikovými faktormi. Pochopila som, že len vďaka mojej
nadprodukcii som mohla tak dlho dojčiť s klobúčikmi
popri používaní cumľa a že množstvo mlieka
pri používaní klobúčikov zvyčajne výrazne klesá.
Toto všetko som sa dozvedela časom od mojej
laktačnej poradkyne. Pri Samkovi mi to pomohlo
pochopiť, aj keď mi to už nepomôže. Pri treťom
dieťati si už dám väčší pozor!
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