CALMA

Препорачани позиции
за успешно доење

ПОСВЕТЕНИ НА

МАЈЧИНО МЛЕКО
Доење во позиција на “лулка”

ПУМП
АЊ

ЕКСП
ЈА
РЕСИ

1. Легнете во удобна странична позиција.
2. Поставете го бебето така што неговото долно рамо да биде
што поблиску до Вашите ребра. Свртете го бебето кон Вас и
поставете ролна од ткаенина или мала перница позади телото
на бебето.
3. Брадавката треба да биде во ниво на носот на бебето.
4. За да се стимулира бебето да ја отвори устата, допрете му ја
долната усна со брадавката и помогнете му да ја позиционира
устата на брадавката, при тоа опфаќајки и дел од ареолата
(зоната околу брадавката).

Иновација

СВЕТСКИ ЛИДЕР ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА
ПОДДРШКА НА МАЈКИТЕ КОИ ДОЈАТ

ПОДДРШКА НА МАЈКИТЕ КОИ ДОЈАТ
ИНОВАЦИЈА НА МЕДЕЛА

ИСХ
РА

1. Поставете го бебето во Вашата рака во ниво на градите.
2. Поставете го бебето со лицето кон градата, при тоа е важно,
увото, рамото и колкот да бидат во права линија, а брадавката
во ниво на носот на бебето.
3. За да се стимулира бебето да ја отвори устата, допрете му ја
долната усна со брадавката и помогнете му на бебето да ја
позиционира устата на брадавката од градата, при тоа
опфаќајки и дел од ареолата (зоната околу брадавката).

НА

Доење во лежечка позиција

ИЈА
ЛАЦ

Е

1. Поставете го бебето свртенo кон Вас, под Вашата рака,
во височина на градата.
2. Држете го горниот дел од грбот и вратот на бебето со
вашата дланка. Ова му дозволува на бебето да ја движи
главата наназад за да има добар контакт со дојката.
3. За да се стимулира бебето да ја отвори устата, допрете му ја
долната усна со брадавката и помогнете му да ја позиционира
устата на брадавката, при тоа опфаќајки и дел од ареолата
(зоната околу брадавката).

Основана во 1961 година во Швајцарија, Медела е лидер
на производи за поддршка при доење кога станува збор
за квалитет и удобност во над 90 земји ширум светот.
Медела работи со искусни медицински професионалци и
постојано ја унапредува соработката со универзитети,
болници и истражувачки институции во светот со што се
стекна со бројни награди за своите производи. Сите
производи на Медела се резултат на долгогодишни
клинички истражувања за природниот процес на исхрана
на бебињата и пронаоѓање на решенија за поддршка на
доењето, а нивната патентираната технологија на
двофазното измолзување кое го имитира природниот
процес и врши стимулација за создавање на мајчино
млеко им помага на мајките за пократко време да
измолзат поголемо количество на млеко.
СТИМУ

Доење во позиција ‘‘кон себе”

прв избор на болниците и мајките во светот

Ние Ви помагаме да го
направите доењето едноставно

Двофазна
експресија

Телефон за поддршка и совети
за Медела производите

075 464 060

Производите на Медела
може да ги најдете во
сите подобро снабдени аптеки
низ државата.

Би-МЕК ДОО
ул. Јуриј Гагарин бр. 31 б
1000 Скопје
тел.02 3296 990
info@bimek.com.mk
www.bimek.com.mk
www.medela.com
Medela Macedonia

Доење во “вкрстена-лулка” позиција
1. Држете го бебето во раката спротивно од градата од која
сакате да го доите (на пр. десна рака, лева града).
2. Држете го бебето во висина на градата, свртено кон вас, со
увото, рамото и колкот во иста линија.
3. Придвижувајте го горниот дел од грбот и вратот со вашата
дланка, а со другата рака, брадавицата насочете ја во правец
на носот на бебето.
4. За да се стимулира бебето да ја отвори устата, допрете му ја
долната усна со брадавката и помогнете му да ја позиционира
устата на брадавката.

ПУМПИ ЗА ИЗМОЛЗУВАЊЕ
Swing – електрична пумпа за измолзување
Ефикасна, удобна и тивкa пумпа за измолзување.
Идеално решение за редовно и дискретно
измолзување. Swing е комбинација на
мулти-наградуван дизајн со најнова технологија.
Благодарение на двофазното дејство
стимулација и експресија, можете да измолзете
повеќе млеко за кратко време. Уникатна, лесна и
практична за секојдневна употреба. Добитник
на Gold Awards 2014 на списанието Мајка и бебе.

ГРИЖА ЗА ГРАДИ

ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНЕЊЕ

Рurеlan 100 - крема за нега на брадавки
100 % чист ланолин за природна нега за осетливи и
суви брадавици, хипо-алергена и без вештачки
адитиви и конзерванси. Нема потреба од
отстранување пред доењето. Не остава траги на
облеката, може да се користи и за сува бебешка
кожа.

Саlma – калма цуцла
Специјално дизајнирана цуцла за поддршка на
мајките посветени на доењето. Ова
револуционерно откритие им помага на бебињата
да го оддржат нивниот природен процес на
цицање и го олеснува преодот од исхрана на шише
назад кон доење од мајката.
Шишиња за млеко 150мл/250мл

Hydrogel Pads – хидрогел влошки

Swing max – двојна електрична пумпа
за измолзување

Проблем со доењето поради болни и
испукани брадавици?
Хидрогел влошките овозможуваат
олеснување од болка. Влошката обезбедува
влага и ја прави кожата нежна, ја смирува
болката помеѓу доењата и го потпомага
процесот на заздравување на брадавицата.

Swing двојната пумпа е идеална за мајки
кои бараат едноставност и заштеда на
време. Истовременото измолзување на
двете гради значително го намалува
времето на измолзување и го потикнува
создавањето и одржувањето на мајчино
млеко. Лесна за секојдневна употреба,
практична за употреба дома и на работа.

Contact Nipple Shields - силиконски брадавки S/M
Mini Electric - електрична пумпа за
измолзување
Удобна и мала електрична пумпа за
повремена употреба. Оптимална за
користење во домашни услови или за
патувања. Тестирана и потврдена од
милиони мајки насекаде во светот. Работи
на струја и на батерии.

Имате проблем со зарамнети, вовлечени, болни или
испукани брадавици?
Силиконските брадавици на Медела ќе Ви овозможат
да го доите Вашето бебе и покрај овие проблеми.
Специјално дизајниран облик за контакт на бебето со
природниот мирис на кожата на мајката. Достапни во
пар во заштитна кутија, две rолемини.

Nipple Former – обликувачи на брадавици
Harmony - рачна пумпа за измолзување
Пумпа за измолзување со помош на рачно
создавање вакуум. Идеална за краткотрајна
употреба. Единствена рачна пумпа со двофазно
измолзување кој го имитира природниот
процес на доење.

Symphony – болничка пумпа за
измолзување
Професионална пумпа за долготрајна
и честа употреба за болничка и
домашна употреба. Нежна за
чувствителното ткиво на градите.
Пумпата може да се користи со
единечен или двоен сет за
измолзување.

Двофазно измолзување кое го имитира природниот процес на доење и врши
стимулација за создавање и одржување на мајчино млеко. Уникатна
технологија развиена врз база на клинички истражувања спроведени во
соработка со Универзитетот на Западна Австралија, Перт, Австралија со
ефикасност потврдена од многу болници и мајки во светот.

КОЛЕКЦИЈА И СКЛАДИРАЊЕ
НА МАЈЧИНО МЛЕКО

Во случај на зарамнети или вовлечени
брадавки, обликувачот на Медела нежно ја
подготвува брадавицата за доење. Нежниот
притисок ја извлекува брадавицата нанадвор и
му овозможува на бебето полесно цицање.
Меката и флексибилна силиконска мембрана
идеално се приспособува на градата.

Disposable Nursing Pads – влошки за гради
Направени од спрецијален апсорбирачки
материјал кој спречува протекување на
мајчино млеко и одржува сувост во текот на
денот и ноќта. Меки и удобни за носење со две
лепливи ленти за фиксација. Спакувани
поединечно.

Проблемите со Вашите гради и брадавици не треба да Ве спречат во намерата да
доите. Доењето е посебно искуство за мајката и за бебето. Некои жени, сепак се
соочуваат со тешкотии во доењето и би сакале да се откажат. Производите на
Медела го подржуваат доењето и ќе Ви помогнат да ги надминете проблемите.

Pump & Save bags кеси за замрзнување на мајчино млеко
Кеси за безбедно и хигиенско чување и
замрзнување на мајчино млеко. Пумпата
директно се става во кесата и се спречува губење
и контаминација на млеко. Зазема помалку
простор отколку чување во шишиња. Двојните
ѕидови на кесата обезбедуваат долгорочно
складирање. Претходно стерилизирани.

Идеални за чување на измолзено млеко, хранење и
замрзнување. Можат да се користат како резервно шише
за пумпите за измолзување. Доаѓаат со обична силиконска
цуцла за хранење. Величина на цуцлата S или M.
Шишиња за млеко
Special Needs Feeder – специјално шише
Дизајнирано за деца со расцеп на устата и
непцето и за доенчиња со невролошки
нарушувања. Нуди предности за исхрана на
Вашето бебе со мајчино млеко: лесно регулирање
на протокот на млеко, лесно цицање и скратено
време на хранење.

Идеални за чување на измолзено
мпеко, хранење и замрзнување.
Можат да се користат како резервно
шише за пумпите за измолзување.

Soft Cup Advanced Cup Feeder - специјална чаша
Мека чаша за кратко хранење на слаби и
недоносени бебиња. Овозможува лесно хранење на
новороденчето. Во облик на лажица, што
овозможува помалку одлевање на мајчино млеко и
контрола на цицањето.
Supplemental Nursing System –
систем за помош на доењето
Уникатна поддршка за поврзување на мајката и бебето.
Овозможува дополнително хранење на бебето на дојка и
во случаи кога мајката нема млеко или бебето не ја
совладало техниката на цицање. Помага во стимулација за
создавање на мајчино млеко и вежбање на бебето
правилно да цица. Исто така може да се користи за
хранење/доење на посвоени бебиња.
Calmita – калмита цуцла за хранење на
недоносени бебиња
Калмитата е специјално дизајнирана цуцла за
болничка употреба која им овозможува на
недоносените бебиња да го развијат природниот
рефлекс на цицање и вшмукување и подоцна без
тешкотии да прејдат на природно доење.

Не содржат ВРА* (ВРА —Bisphenol A e супстанца што се користи за
производство на пластика која според истражувањата сериозно може да го
загрози репродуктивното здравје на децата, нивниот невролошки и
имунолошки систем)

PersonalFit Breastshield –
инки за гради за лична употреба
Широкиот спектар na Medela инките за гради им
овозможува на мајките да ја одберaт вистинскaта
големина за да им се обезбеди максимална удобност
и ефикасност додека се измолзуваат. Достапни во
пет различни големини: S, M, L, XL, XXL.

Comfort Breastshield
-удобни инки за гради
Удобните инки за гради се меки и нежни
за градата и ареолата. Во комбинација со
природниот физиолошки ритам кој е
карактеристика на Медела пумпите се
постигнува ефикасно и удобно
измолзување.

Мајчиното млеко ги содржи сите потребни хранливи материи и антитела за
Вашето бебе. Заради важноста на доењето, производите на Медела се
специјално дизајнирани да го поддржат доењето на најприроден начин.

