
 

RĘCZNE ODCIĄGANIE 

POKARMU 

 Pokarm należy odciągnąć tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Odciąganie nie tylko 

pobudza laktacje, ale także przynosi ulgę, gdy piersi są przepełnione. Dziecko nie jest wtedy 

w stanie zjeść całego mleka, a przepełnionym piersiom grożą zastoje i stany zapalne. 

Przy odciąganiu pokarmu należy kierować się następującymi zasadami: 

 Przed przystąpieniem do odciągania należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, 

pamiętając o przestrzeniach między palcami. (Piersi wystarczy myć tylko podczas 

codziennej kąpieli całego ciała), 

 Sprzęt do bezpośredniego odciągania pokarmu i podawania dziecku po każdym 

stosowaniu należy wypłukać pod bieżącą wodą, umyć (można użyć płynu do mycia 

naczyń), dokładnie wypłukać, wysuszyć, przechowywać w czystych wyparzonych 

pojemnikach, 

 Naczynia do przechowywania pokarmu mogą być szklane (dokładnie umyte                       

i wygotowane) lub jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (dopuszczonego 

do kontaktu z żywnością), 

 Mleko z każdej sesji odciągania należy przechowywać w oddzielnych pojemnikach 

(można mieszać mleko odciągnięte w ciągu 12 godzin o porównywalnej 

temperaturze). Należy pojemnik podpisać z podaniem daty i ewentualnie godziny 

odciągnięcia, 

 Przechowujemy małe porcje (do jednorazowego wykorzystania np. 50-100ml). 

 Przed odciąganiem pokarmu pierś należy: 

-ogrzać za pomocą kompresu rozgrzewającego, prysznica lub przez „głaskanie”      

  piersi ruchami okrężnymi i „zaczesującymi” w kierunku brodawki.  

                        

Nie należy uciskać i masować gruczołu piersiowego. 
  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3xcTZl7TPAhUEEywKHU59AHoQjRwIBw&url=https://cieszymamy.wordpress.com/2015/10/01/piersi-takich-ich-nie-znalas/&psig=AFQjCNEFPoe7n0XL9xtFsgXXv0s_hMeJkQ&ust=1475224908918317
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://static.wizaz.pl/resize/var/ezdemo_site/storage/images/dziecko/jak-zaczac-karmic-piersia/66792-2-pol-PL/Jak-rozpoczac-udane-karmienie-piersia.jpg&imgrefurl=http://wizaz.pl/Dziecko/Problemy-z-karmieniem-piersia&docid=8LsjJyGR2ngpdM&tbnid=EU3aL-0rKlUNHM:&w=2222&h=1483&bih=625&biw=1280&ved=0ahUKEwjY0JuYnrDPAhXKEywKHYO-AP84yAEQMwhMKEowSg&iact=mrc&uact=8


TECHNIKA RĘCZNEGO ODCIĄGANIA POKARMU. 

1. Objąć pierś dłonią, tak aby kciuk i pozostałe palce wskazujący znajdowały się na 
przeciwnych brzegach otoczki brodawki piersiowej układając je się w kształcie litery C. 

 

             

2. Przycisnąć delikatnie całą pierś do klatki piersiowej, nie przemieszczając palców.                 
Zbliżać kciuk i pozostałe palce do siebie jednocześnie, przesuwając do przodu                              
w kierunku brodawki piersiowej, uciskać i opróżnić okolice otoczki (nie odrywać palców 
od skóry – przesuwać je ze skórą).  

                     

3. Zmieniać położenie palców wokół otoczki jak na terczy zegarowej, aby opróżnić 
wszystkie okolice wokół otoczki, co spowoduje spływanie pokarmu i opróżnianie piersi. 
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