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Så använder du 
bröstmjölkspumpen

Om att stimulera brösten
• Det är bra att börja stimulera brösten för hand, eller med bröstmjölkspumpen, så snart du kan, gärna 

inom den första timmen efter förlossningen. I början kommer det kanske bara några droppar 
råmjölk. Varje droppe är värdefull och kan ges till ditt barn direkt.

• Fortsätt stimulera brösten åtta gånger fördelat över dygnet. Gör det gärna var tredje timme. Sond-
matas barnet passar det bra att ha barnet direkt mot din hud eller bröst när barnet får mat, och efter 
måltiden mjölka ur brösten med pump. Många upplever att det är lättare att mjölka ur brösten nära 
sitt barn. Ta därför gärna med dig din lånade pump och mjölka ur bredvid barnets kuvös eller säng. 

Så här gör du 
• Använd två nya flaskor och trattar vid varje tillfälle du mjölkar ur. 

• Genom att mjölka ur båda brösten samtidigt, dubbelpumpa, kan du öka din mjölkproduktion och 
spara tid.

• Starta pumpen med den vänstra knappen (1). Reglera sugstyrkan genom att vrida på ratten i mitten 
(2). Mjölka ur med den högsta sugstyrkan som du känner dig bekväm med. Det ska inte göra ont. 
Det finns olika storlekar på trattar att prova ut.

• Pumpen börjar med att pumpa korta, snabba drag för att få mjölken att börja rinna. Efter två minuter 
går den automatiskt över till långsamma drag. Om mjölken börjat rinna innan två minuter har gått 
kan du själv växla över till långsamma drag genom att trycka på pumpens högra knapp (3).

• Pumpstimulera cirka 10 till 15 minuter per bröst, även om det inte kommer så mycket mjölk. Det 
är vanligt att det ena bröstet har mer mjölk. En del kan ha svårt att få mjölken att komma ut när de 
använder bröstpumpen, men kan utan problem amma sitt barn.
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Tips! Filmer som visar hur du handmjölkar, hur den elektriska pumpen fungerar, vad som händer 
med din mjölk efter att du lämnat den i mjölkkylen och hur den sedan ges till ditt barn, finns på 
avdelningens webbsida:

www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/Barnavdelning-4-Umea

Efter pumpning
• Märk flaskan med barnets namn, personnummer samt datum och tid för urmjölkning. Ställ in flaskan 

i pumprummets mjölkkyl.

• Om du vårdas på BB/förlossningen eller bor på anhörigvåningen eller Hjältarnas hus, ställ flaskan 
med bröstmjölk i kylskåp och ta med nästa gång du kommer till Neo-IVA. Då kan barnet få din 
bröstmjölk så snart som möjligt.  

• Lämna trattarna för diskning i pumprummet på avdelningen. 

Bra att veta
• Under tiden ditt barn vårdas på Neo-IVA får du låna en bröstpump från avdelningen. När du inte 

längre använder den eller när barnet skrivs ut måste du lämna tillbaka den.

• För att komma igång snabbare med mjölkproduktionen och få en större mjölkmängd kan du 
använda ett särskilt program på pumpen som heter Symphony Plus. Det liknar det naturliga 
sugmönstret hos ett barn.

• Om du enbart pumpar ut mjölk är det bra om du kommit upp till 600 till 750 milliliter per dygn 
när barnet är fyra veckor. Det gäller även om barnet äter mindre i början. Det är för att du ska ha 
tillräckligt med bröstmjölk när ditt barn är redo för att ammas helt.  

• Glöm inte bort att ta hand om dig själv. För att kroppen ska kunna producera mjölk är det viktigt med 
sömn och vila, att äta regelbundet och att dricka extra mycket. 

• Du kan sluta pumpstimulera när amningen fungerar och barnet enbart ammas och inte får mat via 
nappflaska eller genom sondmatning. 

Om du har funderingar eller frågor, prata med personalen!


