A solução certa para mães
que amamentam?
A amamentação é uma das coisas mais naturais que uma mãe pode fazer pelo seu
bebé.
A Medela trabalha com cientistas da Universidade da Austrália Ocidental (University of
Western Australia - UWA) há mais de 30 anos, para conseguir compreender na totalidade
esta relação única e emocional. Esta colaboração próxima resultou numa contribuição
significativa para o desenvolvimento de um entendimento da interacção entre mãe e bebé
durante o período de amamentação.
A investigação mais recente explorou os padrões de alimentação dos bebés quando
mamam. Descobriu-se que o vácuo tem um papel fundamental na capacidade do bebé se
alimentar com sucesso e que a posição do mamilo na boca também é importante. O
mamilo não chega à junção entre o palato duro e o mole, e uma combinação de movimentos da língua e do maxilar permitem o desenvolvimento de um comportamento de
alimentação singular. Uma técnica individual de sugar, engolir e respirar assegura uma
transferência de leite bem sucedida.
Esta informação conduziu ao desenvolvimento de um produto revolucionário para a
alimentação, cientificamente comprovado, que permite que o bebé aplique a mesma
técnica de alimentação que aprendeu a mamar.

		

Porquê a Calma?
Uma tetina convencional obriga o
bebé a alterar o comportamento
natural de alimentação estabelecido.
Mesmo que o bebé não esteja
activamente a sugar, o leite corre
livremente e o bebé tem de interromper o fluxo de leite para parar e
respirar.
Esta alteração completa do comportamento é a principal razão por que
muitos bebés resistem inicialmente a
aceitar uma tetina convencional e
depois a regressar ao mamilo. Para
evitar que isso aconteça, desenvolvemos uma nova solução de alimentação: a Calma.
Com Calma, o leite só flui se o bebé
se esforçar e criar vácuo para retirar o
leite. Isso permite-lhe usar o comportamento de alimentação aprendido a
mamar com a tetina Calma.

		
Calma

I	solução para alimentação – incluindo
tampa protectora e uma multi-tampa

		

Calma com biberão de 150 ml
I	tampa protectora e duas
multi-tampas

Porquê oferecer uma solução deste
género às mães?

Vantagens técnicas da Calma
Orifício para passagem do leite

Muitas mães modernas regressam ao emprego ou, na sociedade activa de hoje, nem sempre podem estar por perto
na hora da mamada. Mamar é sempre a melhor opção, mas
quando uma mãe precisa de uma alternativa para dar o seu
leite materno extraído, Calma é a melhor solução. Calma
ajusta-se no sítio certo na boca do bebé e encoraja-o a
alimentar-se com o comportamento de alimentação que
aprendeu naturalmente.

1
2

Bossas suaves
2	A s bossas suaves evitam que a
camada exterior da tetina colapse e
ajudam a estabilizá-la.

O comportamento utilizado a mamar desenvolve-se e muda
à medida que o bebé cresce; o mesmo acontecerá com
Calma. Por isso, Calma responde às necessidades do bebé
ao longo de todo o período de amamentação. A técnica
de sucção, deglutição e respiração permite uma alimentação calma e relaxada. Quer esteja a mamar ou a utilizar a
Calma: o leite só flui quando o bebé se esforça por ele.

			
O LEITE FLUI

Sistema de ventilação
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3	O biberão é ventilado por um sistema
de entrada de ar; a libertação do leite
não está relacionada com ar força com
que a tetina está enroscada.
Multi-tampa (com 2 funções)

NÃO HÁ SAÍDA DE LEITE

4	Fecha o biberão de forma estanque para
evitar derrames.

Língua para cima
Vácuo reduzido

Língua para baixo
Vácuo elevado

1	O fluxo de leite é regulado pelo vácuo
criado pelo bebé e controlado pelo
sistema de controlo do fluxo de leite.

Mamilo

Calma
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5	M antém-na limpa durante
o transporte.
Tampa protectora

Calma

6 Protege a ponta da Calma.

			
Contacto local

Com a Calma:
		

I a
 mãe só precisa de um tipo de tetina para todo o
período de amamentação.
I	o leite não fluirá a menos que seja criado vácuo.
I o
 fluxo de leite pára quando o bebé relaxa para fazer
uma pausa e respirar.
I o
 ritmo natural de sucção do bebé será mantido,
permitindo uma transição fácil de volta ao mamilo.

www.ready-4-calma.com
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I	o bebé pode alimentar-se, parar e respirar regularmente.

