INSTRUKCJA
KARMIENIA PIERSIĄ
1. Usiądź wygodnie. Wyłącz TV, odłóż komórkę (to może rozpraszać
dziecko, szczególnie na początku karmienia), włącz muzykę
relaksacyjną. Odpręż się.
2. Warto mieć poduszkę do karmienia, która podtrzymuje dziecko,
dzięki czemu odciąża Twoją rękę.
3. Dziecko powinno być ułożone blisko Ciebie - "brzuszek do brzuszka".

4. Buźka dziecka powinna znajdować się na wysokości piersi, a nosek
na wprost brodawki.
5. Ucho, bark i biodro malucha muszą znajdować się w jednej linii.
6. Bródka i dolne wargi powinny przylegać do brodawki, którą
delikatnie dłonią skieruj ku podniebieniu.
7. Poczekaj, aż dziecko otworzy szeroko usta i przystaw je do piersi.
Nie odwrotnie!

Początki mogą być trudne, bo zarówno Ty, jak i dziecko musicie się nauczyć tej nowej sytuacji. Dziecko wbrew pozorom też
musi nauczyć się prawidłowo chwytać pierś. Daj sobie i dziecku czas. W przypadku trudności skorzystaj z pomocy położnej w
szpitalu lub położnej środowiskowej, która nauczy Cię prawidłowo przystawiać dziecko do piersi.
WYBIERZ POZYCJĘ DO KARMIENIA

POZYCJA KLASYCZNA

POZYCJA KRZYŻOWA

POZYCJA SPOD PACHY (FUTBOLOWA)

Ułóż dziecko na ręce po stronie piersi, którą masz zamiar
karmić. Główka powinna leżeć w zgięciu łokciowym.
Przedramieniem podtrzymuj plecki, a dłonią pośladki.
Zachowując te zasady, przystaw dziecko do piersi.

Połóż dziecko na przedramieniu przeciwnym do piersi, z
której masz zamiar karmić. Pośladki malucha powinny
znajdować się na wysokości łokcia. Tułów podpieraj
przedramieniem, a główkę podtrzymuj dłonią.
Rozpocznij karmienie.

Pod swoje plecy wsuń poduszkę tak, aby nóżki
maluszka nie dotykały oparcia mebla, na którym
siedzisz. Przytrzymując dziecko przedramieniem ułóż je
tak, żeby znajdowało się pod pachą po stronie piersi,
którą chcesz karmić. Pośladki i plecki ustablilizuj dłonią.
Brzuszek powinien przylegać do Twojego boku. Podaj
dziecku pierś.

POZYCJA LEŻĄCA NA BOKU

Połóż się na boku, po stronie piersi, do której chcesz przystawić dziecko. Włóż sobie
poduszkę pod głowę - będzie Ci wygodnie. Warto też wsunąć poduszkę między nogi i za
plecy, żeby ustabilizować pozycję. Ułóż dziecko blisko, wzdłuż swojego ciała i skieruj
brzuszek dziecka do swojego brzucha. Podtrzymuj je ręką tak, aby główka znajdowała
się tuż przy zgięciu łokciowym, a dłoń na pośladkach. Zamiast podtrzymywać ręką,
możesz za plecy maluszka podłożyć zrolowany kocyk. Przystaw dziecko do piersi.

POZYCJA NATURALNA (BIOLOGICZNA)

Możesz karmić w pozycji półleżącej lub leżącej. W tym celu ułóż się na wznak, a dziecko
połóż na siebie ("brzuszek do brzucha"). Główka powinna znajdować się bezpośrednio na
piersi. Dziecko może leżeć wzdłuż Twojego ciała lub w linii skośnej między piersią, z
której je, a przeciwległym biodrem. Podtrzymuj delikatnie maluszka przedramieniem
tak, żeby główka znajdowała się w zgięciu łokciowym (nie na nim), a dłoń stabilizowała
pośladki. Zamiast swojej ręki możesz użyć zrolowanego kocyka. Rozpocznij karmienie.
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