Emzik kullanimin ve Biberon
kullanmanin riskleri
Emzik ve Biberon kullanim…
n Emme seklini degistirebilir
n G
 ögüs ucunda yara olusabilir yani sütbirikimi/
Mastitis
n S
 ütünüz yeterli bosaltmaya bilir bu sebepten
dolayi sūtūnūz azalabilir
n Sūtūn erken kesmeye sebep olabilir
n E
 mme karisikligini önlemek icin ilk 4-6 hafta
arasinda emzik ve emici alet kullanmayin

Bize sorabilirsiniz, Size yardimci oluruz

Chaumontplatz 1
61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 702-2335
Fax: 06032 702-2150
info@gz-wetterau.de
www.gz-wetterau.de
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+	Cocuk emzirme
tavsiyeleri ve Anne
Baba namzetlerine
tavsiyeler

Yani Dogumdan sonra Anne
ve Bebegin 24 saat araliksiz
beraberligini tavsiye ediyoruz.
n
n
n
n

n
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Cocugunuzu daha cabuk tanimaniz icin,
erken emzirme sekillerini hemen ögrenmek icin
Süt gelmesini daha cabuklastirmak icin,
emzirme süresini daha olumnu ve Positif kilmak
icin,
devamli Bonding, yani anne cocuk iliskisini
yogunlastirmak, cocugun annenin kokosuna
cildine alismasini saglamak icin,
anne ve cocugun arasinda daha sikca yakinlasmayi icin,
yeni dogan Bebek daha mutlu oldugundan
Anne ve bebegin daha iyi ve saglikli uyumasi icin
Cocugun daha iyi kilo almasini saglamak icin

Cocugumu dogru yatirdimmi?
n
n
n

Emzirme süresi ve sikligi
n
n
n

n

Anne ve Cocuk icin emzirmenin
faydalari
Emzirmek…
n Anne ve cocuk yakinlasmasini gelistirir
n Pratik ve zaman tasarruflu
n Uterusun daha iyi eski haline dönmesi icin önemli
n Annenin kenidine güvenini artirir
n Osteropozun riskini azaltir
n Gögüs-ve yumurtalik kanserin riskini azaltir
n Cocugun saligini gelistirir
n Cocugun hastalandiginda daha cabuk sagligina
kavusmasini hizlandirir, saglar.
Ayrica…
n Anne sütü her zaman mevcuttur
n Anne sūtūnūn icerigi cocugun gelisimi asamasinda
cok yararlidir.

Emzirme süresi sinirli olmamali
Cocugunuzu kendisi ayrilasaya kadar emzirin
Ihtiyac gerekince emzirin, ilk 24 saatda en az
6-8 kez, daha sonra günde 8-12 kez veya daha
fazla
Önerilen emzirme süresi:
Ilk alti ay ve gerekirse iki yasini doldurana kadar,
daha fazlasida anne ve cocugun hosuna gittigi
kadar
7 Aylikdan sonra yavas tamamlayici beslenme
eklenebilir.

Elle bosaltma
n


Basparmak
ve isaret parmagi paralel meme ucun
arkasinda yaklasik iki veya üc zentimetre
oturtmak, basparmak ve isaret ile gögüs üzerine
yatay basin, basparmak ve isarat parmagi ritmik
karsi basin ve tekrar birakin, basparmak ve
parmaklarla il meme ucunun cevresinde gezinin
ve bu islemi tekrarlayin.
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Anne rahat oturuyor
Cocugu tutan kol desteklenmis
Cocuk anneye karsi bakiyor, karin karina karsi
dayaniyor
Kulak – Omuz – Kalca bir hizada cizgi
olusturuyor
Cocugun agzi meme ucunun yüksekliginde
Cocugun agzi iyice genis acik
Dili alt dis sirasini kapatir
Dudaklari meme tenine deger
Cocugun yanaklari sisser
Emme hareketleri sakaklarina kadar görünür
Yutmasi duyulur
Süt verme reflexi hisedilir, yani gögüsü gidisir,
süt sizintisi, gögüs ve uterus beraberce ceker,
losi baslar, susuzluk

