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هكذا تستخدم مضخة الحليب الثدي

يف ما يتعلق بتحفيز الثدي
يستحسن أن تبديئ بتحفيز الثدي باليد أو مبضخة حليب الثدي يف أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خالل الساعة 	 

األوىل بعد الوالدة. يف البداية رمبا تخرج بضع قطرات فقط من الحليب الخام. كل قطرة لها قيمة وميكن أن ُتنح لطفلك 

مبارشة.

استمري يف تحفيز الثدي لثامين مرات موزعة طوال النهار. وحبذا لو فعلت ذلك مرة كل ثالث ساعات. بالنسبة للطفل 	 

الذي يتم إطعامه عرب األنبوب فيُستحسن وضع الطفل مبارشة عىل برشة جسدك أو صدرك حني يحصل الطفل عىل الغذاء، 

واستخرجي بعد وجبات الغذاء الحليب من الثدي عرب املضخة. الكثريات يشعرن بأنه من األسهل حلب الثديني قرب أطفالهن. 

ولذلك ننصح بأن تأخذي املضخة املستعارة والحليب بجانب حاضنة الطفل أو رسيره. 

عليك القيام بالتايل 
استخدمي قنينتني جديدتني وقمعاً يف كل مرة تُخرجني الحليب. 	 

عند قيامك بحلب الثديني معاً، أي الضخ املضاعف، فأنت تزيدين إنتاج الحليب وتوفرين الوقت.	 

شّغيل املضخة بالزر األيرس )1(. اضبطي قوة الشفط بتحريك القبض إىل الوسط )2(. أخرجي الحليب عرب أعىل قوة شفط 	 

ترتاحني لها. ال ينبغي أن تسبب األمل. توجد أحجام مختلفة من األقامع ميكنك تجربتها.

تبدأ املضخة بضخ حركات قصرية ورسيعة لتسييل الحليب. وبعد دقيقتني تتحول تلقائياً إىل سحب بطيء. إذا بدأ الحليب 	 

بالنزول بعد ميض دقيقتني، فيمكنك التحول إىل الوضع البطيء بالضغط عىل الزر األمين يف املضخة )3(.

تقوم املضخة بالتحفيز حوايل 10 - 15 دقيقة لكل ثدي، حتى ولو مل يكن هناك حليب. من الطبيعي أن يحتوي أحد الثديني 	 

عىل حليب أكرث من اآلخر. قد يواجه البعض صعوبة يف إخراج الحليب عند استعاملهن مضخة الثدي، لكنهن يرضعن أطفالهن 

دون مشاكل.
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مقرتحات!َ الفلم الذي يوضح لك كيف تستخرجني الحليب، وكيف تستعملني املضخة اإللكرتونية، وماذا سيحصل بالحليب 

عندما ترتكينه يف ثالجة الحليب، وكيف تقومني بعدها بإعطائه إىل طفلك، متوفر عىل موقع القسم عىل شبكة اإلنرتنت:

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

بعد القيام بالضخ
ضعي اسم الطفل عىل القنينة، ورقم سجله املدين إضافة للتاريخ ووقت إخراج الحليب. ضعي القنينة يف غرفة تربيد 	 

الحليب الخاصة باملضخات.

إن كنت تتلقني العناية يف قسم يب يب BB/الوالدة، أو كنت تقيم يف قسم األقارب أو دار العائالت ذوي األطفال املرىض 	 

Hjältarnas hus، فضعي قنينة حليب الثدي يف الثالجة وأحرضيها معك يف املرة القادمة عندما تأتني إىل IVA-Neo. فعندها 

ميكن لطفلك الحصول عىل حليب األم بأرسع وقت ممكن.  

احرص عىل أن يجري غسل األقامع يف غرفة املضخات يف القسم. 	 

من املهم أن تعرف
ميكنك استعارة مضخة الثدي من القسم أثناء عالج طفلك يف Neo-IVA. ويجب عليك إعادتها عندما تنتهني من 	 

استخدامها أو حينام يخرج الطفل من املستشفى.

وللبدء يف أرسع وقت ممكن يف إنتاج الحليب والحصول عىل أكرب كمية حليب ممكنة، ميكنك استعامل برنامج خاص 	 

للمضخة يُسمى Symphony Plus. وهي تاثل منوذج الشفط الطبيعي لدى الطفل.

إن كنت تضخني الحليب فقط، فمن املستحسن أن تضخي ما قدره 600 إىل 750 ملم يومياً عند بلوغ الطفل أربع أسابيع. 	 

وهذا ينطبق أيضاً يف حال كان الطفل يأكل قدراً أقل. والسبب هو حصولك عىل حليب كاف حني يكون طفلك جاهزاً للرضاعة 

بشكل كامل.  

ال تنيس أن تعتني بنفسك. وليك ينتج الجسد الحليب فمن املهم أن تنامي وترتاحي وتأكيل بانتظام وترشيب أكرث من املعتاد. 	 

ميكنك التوقف عن تحفيز الضخ حني ترضعني ويقترص الطفل عىل الرضاعة وال يتلقى الغذاء عرب قنينة األطفال أو أنبوب 	 

التغذية. 

إن كانت لديك أسئلة أو تساؤالت، فتحديث مع املوظفني!


