
Belki hiç emzirmediniz ya da dilediğinizden daha
önce emzirmeyi bırakmanız gerekti: Relaktasyon için
desteğe ulaşmanız mümkün. 

Damla Damla Besleme Yöntemi, bebeklerin
emzirilmesini teşvik eden bir yöntemdir. Meme
ucunun uyarılması sayesinde süt üretimini destekler
ve biberondan emzirmeye geçişi kolaylaştırır.

Anne sütünün her bir damlası değerlidir ve bebeği
hasta edebilecek mikroplara karşı bebeği korur.
Emzirmek, özellikle de afetlerde ve acil durumlarda
hayat kurtarabilir.
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EMZİRMEYE GEÇİŞTE
DAMLA DAMLA (DRIP-DROP)

BESLEME YÖNTEMİ

Motivasyon, kararlılık, azim ve destek elzemdir.
Sağılmış sütünüzü, sağlıklı bir süt annenin sütünü ya da bir süt bankasından alacağınız anne sütünü kullanın. Bu 

olasılıklar sizin için geçerli değilse, son çare olarak anne sütünün yerini alabilecek ürünleri (formül mama) kullanabilirsiniz. 
Damla Damla Yöntemi pratik gerektirir ve bir miktar destek alınması süreci kolaylaştıracaktır..

İçinde bebeğin içeceği süt bulunan temiz bir bardak,
temiz bir kaşık ve akan sütü silmek için temiz bir bez
bulundurun. Ten tene temas halinde, arkaya yaslanın ya
da dik bir pozisyonda rahatlamaya çalışın. Bebeğin karnı
anneye bakacak ve annenin meme ucu bebeğin burnuna
bakacak şekilde bebeği yerleştirin.

Bebek istediği sürece diğer memede de aynısını uygulayın. Bebeğin memeyi emmesine
ve ten tene temas halinde memede olabildiğince çok zaman geçirmesine izin verin. Kalan
süt olursa onu da bir bardak ya da kaşıkla verebilirsiniz (bunun için bardakla beslemeye
ilişkin paylaşımlarımıza bakabilirsiniz). Biberon kullanmaktan kaçının. 

24 saat içinde 10-12 kez, her seferinde 20-30 dakika emzirmeyi hedefleyin. Ne kadar sık ve uzun süreli emzirirseniz, o kadar iyi. 
Sık sık bebeğin emdiği memeyi değiştirerek, geceleri de emzirmeye devam edin.

Anne sütünün üretilmesi günler ya da haftalar sürebilir, bu nedenle bebek mamasını azaltmadan önce anne sütünün artırılması
önemlidir. Sizi relaktasyon konusunda destekleyebilecek, mamanın ne zaman ve ne miktarda yavaş yavaş azaltılacağı konusunda
tavsiyelerde bulunacak ve bebeğin kilosunu yakından takip edecek bir LLL Lideri (www.lllturkiye.org) ya da başka bir emzirme danışmanı
ile iletişime geçin.

2 Kaşığa bir miktar süt alın ve sütü memenin üstünden
annenin meme ucuna akacak şekilde damlatın. Sürekli
bir akış sağlamaya devam edin (akış yavaş olursa, bebek
huzursuzlanabilir).
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DAMLA DAMLA YÖNTEMİ, SAYI SAYMAK KADAR BASIT!

http://www.lllturkiye.org/

