Apoio à amamentação, do hospital para casa
Escolher a tecnologia certa

Que fase?
Iniciação

Desenvolvimento

Manutenção

Dias 1–7

Dias 8–30

Meses 2–6

Nos primeiros dias após o parto, a produção
de leite é ativada. Essa ativação também
é conhecida como “descida do leite”.

Produção de
leite

Amamentação
sem problemas
l A mãe não tem problemas com a iniciação
l O bebé mama eficazmente

O comportamento de sucção do
bebé no início da amamentação
ajuda a iniciar a produção de leite
da mãe.
O bebé já mama eficazmente na primeira
hora após o nascimento e continua a mamar
a cada 2–3 horas, assegurando um mínimo de
8 mamadas em 24 horas.
A produção de leite inicia-se geralmente entre
os dias 2–5 3. Ao 7.º dia, praticamente todas as
mães já iniciaram o aleitamento 4.

Ajuda com
a iniciação
INITIATION
TECHNOLOGY

l D esafios da amamentação da mãe
ou do bebé
l A mãe precisa de ajuda para iniciar
a produção de leite

EFFICIENCY

A utilização de um extrator
de leite Symphony com
tecnologia de Iniciação
pode ajudar a iniciar
a produção de leite 7.

O bebé não mamou eficazmente nas primeiras
6 horas após o nascimento ou mamou menos
do que 8 vezes por dia.
Pode utilizar-se um extrator de leite Symphony
com tecnologia de Iniciação para complementar as mamadas do bebé, por forma a iniciar
a produção de leite.

Dependente dos
extratores de leite
l Problemas de saúde separam a mãe do bebé
l O bebé não consegue mamar
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EFFICIENCY

A utilização de um extrator
de leite Symphony com
tecnologia de Iniciação
pode ajudar a iniciar a
produção de leite 7.

A primeira sessão de extração deve ocorrer
idealmente dentro do período de uma hora após
o nascimento 8 ou, o mais tardar, até 6 horas
depois, e as sessões devem continuar a cada
2–3 horas 9.
Recorrendo à tecnologia de iniciação, as mães
podem obter mais 67 % de leite ao 7.º dia, em
comparação com a utilização apenas da tecnologia 2-Phase Expression 7.

Se a mãe e o bebé estiverem separados durante
curtos períodos de tempo durante esta fase
importante de desenvolvimento da produção,
um extrator de leite de uso pessoal pode ajudar.

A utilização de um extrator
de leite Symphony pode
ajudar a desenvolver
a produção de leite 5, 7.
EFFICIENCY

O bebé torna-se mais eficaz
a mamar durante o primeiro mês, contribuindo
para desenvolver a produção de leite.

Em conjunto, a mãe e
o bebé mantêm a produção de leite.
Quando as mães tiverem
estabelecido uma boa produção de leite
e optarem por amamentar e extrair leite, continua a ser importante manter uma produção
de leite eficaz 5.
A escolha do extrator certo depende do número de sessões de amamentação que todos
os dias são substituídas pela extração 6.
A eficácia, eficiência, conforto e conveniência
do extrator tornam-se mais importantes com
o aumento da dependência do extrator 5.

EFFICIENCY

A extração continuada utilizando um extrator
de leite Symphony com tecnologia 2-Phase
Expression pode ajudar as mães a tirar
o máximo partido do facto de terem iniciado
a amamentação com tecnologia de Iniciação 5.

EFFICIENCY

A utilização de um extrator de leite Symphony
pode ajudar a desenvolver a produção de leite 5, 7.

Após a iniciação, a mãe dependente do extrator deve continuar a extrair a
cada 2–3 horas para desenvolver a sua produção de leite.
A extração continuada utilizando um extrator
de leite Symphony com tecnologia 2-Phase
Expression pode ajudar as mães a tirar
o máximo partido do facto de terem iniciado
a amamentação com tecnologia de Iniciação 5.

Para separações que sejam breves,
as mães podem utilizar extratores
manuais (Harmony) ou extratores elétricos simples (Swing). Para separações
mais longas, as mães podem utilizar
extratores elétricos duplos (Swing maxi
ou Freestyle) 5.

EFFICIENCY

A utilização de um extrator de leite Symphony
pode ajudar a manter a
produção de leite 5, 7.

A produção já foi estabelecida e satisfaz as
necessidades do bebé. A mãe dependente de
extrator de leite deve continuar a extrair leite
com frequência para manter a sua produção
de leite.
A utilização de um extrator de leite Symphony
com tecnologia 2-Phase Expression pode ajudar
a mãe a continuar a fornecer leite materno e a
manter a produção.

Marcos de sucesso

Marcos de sucesso

Marcos de sucesso

l O bebé expulsa 3 ou mais fezes amarelas

lO
 bebé voltou ao seu peso à nascença

l O bebé demonstra um aumento de peso

em 24 horas após o 4.º dia 10.

l3
 sessões de extração consecutivas, alcançando ≥ 20 ml cada 7.

A OMS e a UNICEF recomendam
lA
 iniciação da amamentação na primeira hora
após o parto
lA
 mamentação exclusiva durante os primeiros
seis meses
lA
 mamentação continuada durante dois anos
ou mais

A mãe e o bebé familiarizam-se com a sua relação
de amamentação e colaboram um com o outro no
sentido de desenvolver
a produção de leite.

Durante o período de aleitamento estabelecido, a ingestão diária de leite de um bebé mantém-se consistente nos primeiros 6 meses 2.
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o mais tardar entre os dias 10–14 11.

lN
 ormalmente, as mães produzem uma
média diária de cerca de 750 ml por volta
das semanas 2–4 12.

consistente, de acordo com os padrões de
crescimento da OMS.

l A produção de leite estabelecida mantém-se
para satisfazer as necessidades do bebé.

Amamentação
A amamentação é a melhor opção para
o bebé e para a mãe, quando possível.

Extrator de leite hospitalar
Symphony, um extrator de leite duplo
elétrico para vários utilizadores com
tecnologia de Iniciação.

Extratores de uso pessoal
Podem ser manuais, elétricos simples
ou elétricos duplos para se adequarem
a diferentes necessidades.

Tecnologia de iniciação
Destina-se a ser utilizada por mães
dependentes de extrator de leite até
à ocorrência da ativação secretória
(extraindo 20 ml ou mais no total em
cada uma de três sessões de extração
consecutivas OU durante um máximo
de 5 dias) 7.

Tecnologia 2-Phase Expression
Ao utilizar o nível de vácuo Maximum
Comfort Vacuum, a tecnologia 2-Phase
Expression ajuda as mães a extrair leite
eficazmente e a desenvolver e/ou manter
a produção de leite 13.

Extração dupla de leite materno
Com a utilização da tecnologia 2-Phase
Expression, a extração dupla extrai até
mais 18 % de leite com teor energético
mais elevado, em comparação com
a extração simples 14.
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Que mãe?

Normalmente, a produção de leite da mãe aumenta durante o primeiro mês após o parto 1.

