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Průvodce kojením

Zdravý start 
pro zdravou 
budoucnost

značka

č.1 
doporučovaná 

maminkami 
na celém  

světě*
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Měkká masážní vložka  
pro jemnou stimulaci prsu.

Kompaktní design, lehké stisknutí 
a přiložení k prsu.

Pohodlnější poloha při odsávání 
pro plynulejší průtok mléka.

Komfort ve všech detailech

Více komfortu: 82 % z 64 britských kojících matek se shodlo, že tato odsávačka mateřského mléka je mnohem pohodlnější,  
než jejich současná (hlavní značka na trhu). Více mléka přirozeně: Nezávislý výzkum prokázal, že existuje vztah mezi úrovní stresu 
a produkcí mléka: viz www.philips.com/AVENT.

Chcete-li podpořit zdraví svého miminka, nemůžete mu poskytnout nic lepšího než mateřské 
mléko. Odsávačky a pomůcky ke kojení Philips AVENT byly navrženy tak, aby Vám umožnily 
pohodlně kojit tak dlouho, jak budete chtít.

Když se cítíte pohodlně a uvolněné, mléko teče snáze. Vytvořili jsme naši dosud 
nejpohodlnější odsávačku mateřského mléka: můžete sedět pohodlně, nemusíte se 
předklánět a měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka.

Váš hlavní  
pomocník  
při kojení

„Je to skvělé, 
odsaji  
více mléka  
než předtím.”

Odsávačka Natural

Elektronická odsávačka mateřského mléka Natural
Nejkomfortnější elektronická odsávačka – snadné odsávání pouhým stisknutím tlačítka. 
Je vybavena jemným stimulačním módem a třemi programy odsávání. 

•	Jedinečná	pohodlnější	poloha	při	odsávání

•	Měkká,	hřejivá	masážní	vložka	pro	jemnou	stimulaci

•	Kompatibilní	s	produkty	Philips	AVENT	pro	krmení	miminek

•	Snadné	použití	na	cestách	díky	možnosti	napájení	bateriemi
Obsah: 
•	Odsávačka	mateřského	mléka 
•	Elektronická	základna	s	hadičkovou	přípojkou 
•	Masážní	vložka	(standardní	velikost) 
•	 Láhev	Natural	125	ml 
•	Extra	měkký	novorozenecký	dudlík	Natural 
•	Kryt	hrdla	 
•	 Těsnící	víčko 
•	 2	vzorky	jednorázových	absorpčních	vložek	(denní	a	noční) 
•	Náhradní	silikonová	membrána
SCF332/01	|	579113

Dvojitá elektronická odsávačka mateřského mléka Natural
Nejkomfortnější	elektronická	odsávačka	pro	odsávání	z	obou	prsů	najednou	–	snadné	
odsávání pouhým stisknutím tlačítka. Je vybavena jemným stimulačním módem a třemi 
programy odsávání. Odsávačka je dodávána v praktické cestovní tašce. 
Obsah: 
•	 2	Odsávačky	mateřského	mléka
•	Elektronická	základna	s	hadičkovou	přípojkou
•	2	Masážní	vložky	(standardní	velikost)
•	 2	Láhve	Natural	125	ml
•	 2	Extra	měkké	novorozenecké	dudlíky	Natural
•	 2	Kryty	hrdla
•	 2	Těsnicí	víčka
•	4	vzorky	jednorázových	absorpčních	vložek	(denní	a	noční)
•	 2	Náhradní	silikonové	membrány
•	Cestovní	taška
SCF334/02	|	580874

Manuální odsávačka mateřského mléka Natural  
s VIA systémem
Vaše	mateřské	mléko	je	odsáváno	přímo	do	VIA	pohárku	AVENT,	 
ze	kterého	po	připojení	dudlíku	AVENT	můžete	rovnou	nakrmit	své	dítě	 
nebo	odsáté	mléko	uskladnit	v	lednici	nebo	mrazáku.
Obsah:  
•	Manuální	odsávačka	mateřského	mléka 
•	 3	VIA	pohárky	(180	ml) 
•	Extra	měkký	novorozenecký	dudlík 
•	Adaptér	pro	připojení	dudlíku
SCF330/13	|	676324

Průzkum ukázal, že 9 z 10 maminek souhlasí, že odsávání s touto odsávačkou je 
pohodlné. Na rozdíl od jiných odsávaček, kde se musíte při odsávání naklánět 
dopředu, abyste zajistila zachycení veškerého mléka do láhve, umožňuje odsávačka 
Natural sezení v pohodlné vzpřímené poloze. 
Odsávačka mateřského mléka Philips AVENT Natural byla vyvinuta s využitím  
více než 30 let klinických zkušeností, s pomocí laktačních poradců a na základě 
názorů mnoha kojících maminek.
*Nezávislé testy použití v domácnosti ve Velké Británii, 2011

Manuální odsávačka mateřského mléka 
Natural se zásobníkem
Vaše	mateřské	mléko	je	odsáváno	přímo	do	zásobníku	AVENT,	 
ze	kterého	po	připojení	dudlíku	AVENT	můžete	nakrmit	Vaše	dítě.
Obsah:  
•	Manuální	odsávačka	mateřského	mléka 
•	 Zásobník	na	mléko	(125	ml) 
•	Extra	měkký	novorozenecký	dudlík 
•	 Těsnící	víčko
SCF330/20	|	565772
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VIA zásobníky  
(180 ml)
Obsah:  
•	 10	VIA	pohárků	(180	ml) 
•	 10	VIA	víček 
•	 2	VIA	adaptéry
SCF618/10	|	671602

Uskladnění mateřského mléka Pomůcky pro kojení

VIA	pohárky	naleznete	také	na	straně	15.

Sada mušlí s masážní 
silikonovou vložkou 
(sběrače mléka) 
Tyto	měkké	mušle	se	nosí	uvnitř	
podprsenky, aby uchránily Vaše bradavky 
před	odíráním	a	zachytily	přebytečné	
mateřské mléko. 

Odvětrávané	mušle	–	chrání	rozbolavělé	 
nebo popraskané bradavky a napomáhají 
jejich	rychlejšímu	zahojení.	Jejich	jemný	
tlak snižuje nalévání prsů. Otvory umožňují 
cirkulaci	vzduchu.

Sběrače	mléka	(bez	otvorů)	–	zachycují	
vytékající mateřské mléko při kojení  
nebo používání odsávačky.
Obsah:  
•	 2	odvětrávané	mušle 
•	 2	sběrače	mléka	(bez	otvorů) 
•	 2	měkké	silikonové	masážní	vložky
SCF157/02	|	005647

Chrániče bradavek (redukce)
Chrániče	bradavek	AVENT	jsou	vyrobeny	 
z	tenkého	měkkého	silikonu	a	chrání	
bradavky	před	poškozením	a	popraskáním	
během kojení. 
Tvar	motýlích	křídel	umožní	dítěti	kontakt	 
s pokožkou maminky. Dítě cítí Vaši pokožku 
a	na	chránič	si	snadno	zvykne.	Po	uzdravení	
bradavek se dítě snadno vrátí ke kojení.

2	velikosti	–	small	a	standard.	
Obsah:	2	chrániče	bradavek
Upozornění:	Chrániče	bradavek	jsou	navrženy	 
pro citlivé nebo popraskané bradavky, jejich použití 
konzultujte	s	odborníky.
SCF156/01	|	010436–	standard
SCF156/00	|	010481	–	small

Niplette™
Jednoduchá léčba vpáčených a plochých 
bradavek vyvinutá předním britským 
plastickým chirurgem. Ploché nebo 
vpáčené bradavky mohou být problémem 
pro ženy, které chtějí kojit. 

Pomocí jemného savého podtlaku Niplette 
vytáhne bradavku ven do malého 
plastového	kloboučku.	Je	záležitostí	týdnů	
a pravidelného nošení, aby bradavka 
zůstala	permanentně	vztyčená.
Obsah:	1	Niplette™
SCF152/01	|	002943

Jednorázové noční 
absorpční vložky
Ochrana po celou noc s širší vložkou  
pro	výjimečnou	ochranu	v	ležící	poloze.	
Nepropustná bariéra okolo vložky a širší 
vrstva	zaručí	delší	pocit	sucha.	

Využívají více vrstev pro výjimečnou 
savost	s	jedinečnými	zvlhčujícími	kanálky	
a	nepropustnou	bariérou,	která	zachycuje	
vlhkost uvnitř vložky.

Hedvábně jemný povrch, prodyšnost  
a přírodní materiál pro pocit pohodlí. 
Dermatologicky testováno. 

Jednotlivě balené pro dokonalou hygienu. 
SCF253/20	|	556817	–	20	ks

Prací absorpční vložky 
Vložky pro opakované použití mají 
bavlněnou přední vrstvu, která je měkká 
a jemná k pokožce, a absorpční výplň, 
která	odvádí	vlhkost	z	pokožky	 
a	zachycuje	ji	za	zadní	vrstvou.	Vnější	
krajková úprava podtrhuje ženskost  
a	zamezuje	posouvání	vložky.	

Vložky	lze	prát	v	pračce	při	teplotě	40	°C	 
i sušit v sušičce.
Obsah:	6	vložek	a	sáček	na	praní
SCF155/06	|	005418

Krém na bradavky (30 ml) 
Zvláčňuje	a	zjemňuje	suchou	nebo	citlivou	
pokožku.	Aplikuje	se	jednou	nebo	dvakrát	
denně během těhotenství, aby se pokožka 
připravila	na	kojení,	a	po	porodu	mezi	kojením	
nebo	k	udržení	zdravé	vláčné	pokožky.	 
Před kojením není nutné krém smývat.

Obsahuje MedilanTM, ultra čistý lanolin,  
který proniká do vrchní vrstvy pokožky,  
aby	zlepšil	hydrataci	a	vláčnost.	Dále	obsahuje	
přírodní ingredience kokosový olej a aloe vera, 
které	hydratují	pokožku	a	zjemňují	bradavky.

Bez	přidaných	barviv,	parfému	 
a	konzervačních	látek.
SCF504/30	|	013420

Jednorázové denní 
absorpční vložky
Ultra tenké vložky s tvarovaným okrajem 
jsou navrženy tak, aby nebyly viditelné 
pod	oblečením.	Přilnavý	pásek	zamezí	
posouvání.

Využívají více vrstev pro výjimečnou 
savost	s	jedinečnými	zvlhčujícími	kanálky	
a	nepropustnou	bariérou,	která	zachycuje	
vlhkost uvnitř vložky.

Hedvábně jemný povrch, prodyšnost  
a přírodní materiál pro pocit pohodlí. 
Dermatologicky testováno. 

Jednotlivě balené pro dokonalou hygienu. 
SCF254/30	|	556855	–	30	ks
SCF254/60	|	556886	–	60	ks

Termovložky 2v1
Komfortní termovložka jemně pečuje o nalité 
prsy, kojení je snadnější pro maminku a dítě.

Teplé	použití	–	stimulace	toku	mléka	 
před kojením.

Studené	použití	–	zklidňuje	bolestivá	místa	 
či nalité prsy.
Obsah:  
•	 2	termovložky 
•	 2	návleky
SCF258/02	|	556947

Sáčky na mateřské mléko 180 ml
Jedinečný systém pro uskladnění Vašeho mateřského mléka.  
Široký otvor pro jednoduché plnění a nalévání.
SCF603/25	|	637363

Dokonalé těsnění  
pro úplnou hygienu.

Posilněné lemy  
a systém 
dvojitého dna.

Bezpečné,	odolné	 
proti	vylití	(rozlití)	 
s	dvojitým	závěrem.

VIA pohárky s víčky
Obsah:  
•	5	VIA	pohárků 
•	5	VIA	víček	
SCF619/05	|	671688	–	180	ml
SCF639/05	|	671848	–	240	ml

Jeden systém – mnoho možností 
Tento	všestranný,	úsporný,	úložný	systém	umožňuje	používat	tytéž	pohárky	 
k odsávání, skladování a krmení Vašeho dítěte mateřským mlékem. Každý 
pohárek	lze	opakovaně	sterilizovat	a	používat,	což	činí	tento	systém	lepší,	 
než	používat	jednorázové	sáčky	na	mateřské	mléko.	

Zlikvidujte	nebo	recyklujte	v	případě	známek	opotřebení.	K	zajištění	šetrného	
ohřevu	Vašeho	mléka,	doporučujeme	používat	ohřívač	lahví	Philips	AVENT.

POZNÁMKA:	VIA	pohárky	používejte,	dokud	se	neobjeví	známky	opotřebení.	Sterilizujte	
všechny pohárky, víčka a adaptéry před každým použitím.
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Kojenecká láhev  
Natural (260 ml)
S	extra	měkkým	dudlíkem	AVENT	Natural	 
s	pomalým	průtokem.	Univerzální	lahvička	 
s mnohostranným použitím.
SCF693/17	|	561545	 1×	260	ml	(PP)
SCF694/17	|	624424	 1×	260	ml	(PP)	–	růžová
SCF695/17	|	624486	 1×	260	ml	(PP)	–	modrá
SCF627/22	|	807667	 1×	260	ml	(PP)	–	hroch
SCF627/25	|	807728	 1×	260	ml	(PP)	–	velryba
SCF693/14	|	789017	 1×	260	ml	(PP)	–	fialová
SCF693/15	|	789031	 1×	260	ml	(PP)	–	zelená
SCF620/17	|	739142	 1×	260	ml	(PP)	–	květy
SCF621/17	 |	739166	 1×	260	ml	(PP)	–	opice

Kojenecká láhev 
Natural (330 ml)
S	měkkým	dudlíkem	AVENT	
Natural se středním průtokem. 
Univerzální	lahvička	 
s mnohostranným použitím.

SCF696/17	|	591122	 1×	330	ml	(PP)	 

Kojenecká láhev Natural 
skleněná (120 ml)
Čiré	a	bezpečné	prvotřídní	borokřemičité	sklo	
vyrobené	z	čistých	surovin.

Odolné	proti	výkyvům	teploty,	tepluvzdorné,	
vhodné	pro	sterilizaci.

SCF671/17	 |	576709	 1×	120	ml	(sklo)

Kojenecká láhev 
Natural skleněná  
(240 ml)
Čiré	a	bezpečné	prvotřídní	
borokřemičité sklo vyrobené  
z	čistých	surovin.

Odolné proti výkyvům teploty, 
tepluvzdorné,	vhodné	pro	sterilizaci.
SCF673/17	 |	576655	 1×	240	ml	(sklo)

Kojenecká láhev Natural 
(125 ml)
S	extra	měkkým	novorozeneckým	
dudlíkem	AVENT	Natural.	Vhodná	 
pro první krmení. Mléko, čaj, voda.
SCF690/17	|	561828	 1×	125	ml	(PP)
SCF691/17	 |	624301	 1×	125	ml	(PP)	–	růžová
SCF692/17	|	624363		 1×	125	ml	(PP)	–	modrá

Řada Natural

Dudlíky Natural
Unikátní konstrukce s žebrováním ve tvaru okvětních lístků pro vyjímečnou měkkost a pružnost dudlíku.  
Použití	pouze	s	láhvemi	Philips	AVENT	Natural.	V	balení	po	2	ks.

Unikátní dudlík s žebrováním  
ve tvaru okvětního lístku  
pro	měkkost	a	flexibilitu.

Zdokonalený	antikolikový	ventil,	
redukuje koliku a nepříjemné 

pocity.

Přirozené	přisátí	 
pro nejsnadnější kombinování 
kojení	s	krmením	z	láhve.

Vše je v detailech

*  92 % dětí přijme dudlík AVENT Natural během jednoho až tří krmení (nezávislé testy použití v domácnosti ve Velké Británii, duben 2012).

Láhev Natural usnadňuje kombinaci kojení a krmení z láhve. Spolu se širokým dudlíkem  

ve tvaru bradavky, navrženým tak, aby se dítě přirozeně přisálo, jedinečným designem 

okvětních lístků, který zajišťuje měkkost a pružnost dudlíku a s inovovaným antikolikovým 

systémem představuje dosud nejpřirozenější způsob krmení z láhve. 

Děti snadno přijímají náš nový dudlík Natural.* Výzkum ukazuje, že 9 z 10 dětí při prvním 

použití láhve Natural snadno přijímá dudlík Natural. 

Přirozený	 
způsob  
krmení  
z láhve

„Moje dítě je  
s dudlíkem ve tvaru 
bradavky velice 
spokojené. Okamžitě 
se přisaje, což nám 
usnadňuje kombinaci 
kojení a krmení  
z láhve.”

SCF651/27
568148 

SCF652/27
568155

SCF653/27
568162

SCF655/27
591252

SCF654/27
568179

Novorozenecký

 
1	otvor

Pomalý 
průtok

2	otvory

Střední	
průtok

3	otvory

Variabilní  
průtok

1	průsek

Rychlý 
průtok

4	otvory

SCF656/27
658504

Na kaši

Y průsek



98

Kojenecká láhev  
Classic+ (260 ml)
S	extra	měkkým	dudlíkem	AVENT	 
Classic+	s	pomalým	průtokem.	

Univerzální	lahvička	 
s mnohostranným použitím.

SCF563/17	 |	695769	 1×	260	ml	 
SCF563/27	|	696131	 2×	260	ml 
SCF574/11	 |	809418	 1×	260	ml	–	opice 
SCF574/12	 |	810131	 1×	260	ml	–	žirafa 
SCF574/14	 |	811459	 1×	260	ml	–	tučňák

Kojenecká láhev  
Classic+ (125 ml)
S	extra	měkkým	novorozeneckým	 
dudlíkem	AVENT	Classic+.	

Vhodná pro první krmení.  
Mléko, čaj, voda.
SCF560/17	|	695462	 1×	125	ml 
SCF560/27	|	695578	 2×125	ml 

Kojenecká láhev  
Classic+ (330 ml)
S	měkkým	variabilním	dudlíkem	 
AVENT	Classic+.	

Vhodná pro dlouhé krmení.

SCF566/17	|	696834	 1×	330	ml

Řada Classic+

Dudlíky Classic+
Jedinečný	pružný	okraj	dudlíku	umožňuje	při	krmení	proudění	vzduchu	do	láhve,	a	to	předchází	vytváření	vakua	v	láhvi.	 
Dítě	si	samo	kontroluje	tok	mléka	stejně	jako	při	kojení.	Použití	pouze	s	láhvemi	Philips	AVENT	Classic+.	V	balení	po	2	ks.

 *  Děti ve věku 2 týdnů krmené pomocí láhve AVENT vykazovaly méně neklidného a podrážděného chování oproti dětem 
krmeným z jiné láhve. 

** Děti ve věku 2 týdnů krmené pomocí láhve AVENT.

8

Široké hrdlo usnadňuje plnění  
a čištění lahvičky.

Tvar	lahvičky	zajišťuje	pohodlné	
držení i pro malé ručičky Vašeho 

dítěte.

Jak Vaše miminko saje, jedinečný 
pružný okraj dudlíku se ohýbá  
a	umožňuje	proudění	vzduchu	 

do láhve a nikoli do bříška  
Vašeho dítěte.

Vše je v detailech

Klinické studie prokazují, že láhev AVENT Classic+ značně snižuje koliku** a neklidné  
a podrážděné chování.* Jedinečný pružný okraj dudlíku umožňuje při krmení proudění 
vzduchu do láhve, a to předchází vytváření vakua v láhvi. Dítě si samo kontroluje tok mléka 
stejně jako při kojení.

SCF631/27
010825

SCF632/27
010856

SCF633/27
010887

SCF635/27
013055

SCF634/27
010917

Novorozenecký

1	otvor

Pomalý 
průtok

2	otvory

Střední	
průtok

3	otvory

Variabilní  
průtok

1	průsek

Rychlý 
průtok

4	otvory

SCF636/27
574491

Na kaši

Y průsek

Láhve	 
Classic+  
pomáhají
maminkám 
od roku 
1984

„Náš chlapeček nemá 
žádný problém s polykáním 
vzduchu během krmení.  
On je šťastný a já mám 
radost, jak pěkně roste.”
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Kojenecké láhve - porovnání Classic+ Kojenecké láhve - porovnání Natural

Inovativní  
antikolikový systém
Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko 
koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí  
do láhve a nikoli do bříška dítěte.

Inovativní integrovaný 
dvojitý ventil
Není potřeba žádný redukční kroužek.  
Rychle a snadno se čistí i sestavuje. 

Vylepšený  
ergonomický tvar
Jedinečný tvar kojenecké láhve umožňuje 
snadné držení a uchopení v jakémkoli směru  
a zajišťuje tak maximální pohodlí, dokonce  
i pro malé ručičky dítěte.

Dudlík ve tvaru prsu  
pro přirozené přisátí
Široký dudlík ve tvaru prsu podporuje 
přirozené přisátí podobné jako při kojení  
a zjednodušuje vašemu dítěti přechody  
mezi kojením a krmením z láhve.

Jedinečný design  
ve tvaru okvětních lístků
Výjimečná měkkost a pružnost dudlíku.

Originální dudlík 
pro pití bez námahy
Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu krmení 
dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou si vaše dítě 
zvolí, takže se nepřejídá, nedáví, neříhá a nenadýmá se. 

Méně koliky
Antikolikový systém prokazatelně snižuje riziko 
koliky. Na rozdíl od jiných lahví je nyní klinicky 
testovaný antikolikový systém zabudovaný 
přímo do dudlíku a láhev se tak snadněji 
sestavuje. Během krmení se v dudlíku otevírá 
jedinečný ventil, který umožní, aby vzduch 
proudil do láhve a nikoli do bříška. 

Neteče
Láhev Classic + byla vyvinuta, aby se zabránilo 
nechtěnému úniku obsahu láhve. Přitom se z ní pije 
snadno a bez námahy.

Klasický praktický tvar
Široké hrdlo a pouze několik součástí pro snadné čištění. 
Jedinečný tvar kojenecké láhve umožňuje snadné držení  
a uchopení v jakémkoli směru a zajišťuje tak maximální 
pohodlí, dokonce i pro malé ručičky dítěte.

Kompatibilita

Novorozenecká startovní  
sada Classic+
Obsah:  
•	 2	kojenecké	láhve	AVENT	Classic+	(125	ml)	 
	 s	novorozeneckým	dudlíkem 
•	 2	kojenecké	láhve	AVENT	Classic+	(260	ml)	 
 s dudlíkem s pomalým průtokem 
•	Průhledné	novorozenecké	šidítko	(0-6	měsíců) 
•		Kartáč	na	láhve	a	dudlíky
SCD	371/00	|	697329

Ideální dárek Ideální dárek

Novorozenecká startovní  
sada Natural (PP)
Obsah:  
•	 2	kojenecké	láhve	AVENT	Natural	(125	ml)	 
	 s	novorozeneckým	dudlíkem 
•	 2	kojenecké	láhve	AVENT	Natural	(260	ml)	s	dudlíkem	 
 s pomalým průtokem 
•	Průhledné	novorozenecké	šidítko	(0-6	měsíců) 
•		Kartáč	na	láhve	a	dudlíky
SCD	290/01	|	612292

Dárková sada Slon
Dárková sada je ideální dárek  
pro maminku i miminko. Praktická  
sada	obsahuje	láhev	Natural	260	ml	 
s dudlíkem, šidítko a klip na šidítko. 
SCD	628/01	|	748106	–	dívka
SCD	627/01	|	748076	–	chlapec

Dárková sada  
Natural
Obsah:  
•	Kojenecká	láhev	AVENT	Natural	 
	 (125	ml)	s	novorozeneckým	dudlíkem 
•	Kojenecká	láhev	AVENT	Natural	 
	 (260	ml)	s	dudlíkem	s	pomalým		
 průtokem 
•	 2	šidítka	(0-6	měsíců)
SCD	289/01	|	810803

Dárková sada 
Classic+
Obsah:  
•	Kojenecká	láhev	AVENT	Classic+	 
	 (125	ml)	s	novorozeneckým	dudlíkem 
•	Kojenecká	láhev	AVENT	Classic+		
	 (260	ml)	s	dudlíkem	s	pomalým		
 průtokem 
•	 2	šidítka	(0-6	měsíců)
SCD	374/01	|	810810

Jednotlivé díly obou 
systémů	Classic+	a	Natural	
lze	mezi	sebou	vzájemně	
kombinovat.
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Sterilizace zajistí ochranu Vašeho miminka před škodlivými bakteriemi do té doby, než je jeho 
imunitní systém dostatečně silný. Studie prokázaly, že může miminku trvat rok, než dosáhne 
stejné imunity, jakou má dospělý člověk. Všechny sterilizátory Philips AVENT používají metodu 
nemocniční parní sterilizace, která je rychlá, snadná a efektivní, bez použití chemikálií.
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Délka	sterilizace	podle	výkonu	
mikrovlnné trouby: 
2	minuty	 –		1100-1850	W	 
4	minuty	 –		850-1000	W 
6	minut	 –		500-0800	W	

*

Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Parní	sterilizátor	do	mikrovlnné	trouby	pojme	najednou	 
6	lahví	AVENT	260	ml.	Stačí	přidat	200	ml	vody	a	teplo	
mikrovlnné	trouby	vysterilizuje	obsah	i	ve	dvou	minutách.* 
Obsah	zůstává	sterilní	až	24	hodin,	pokud	není	sterilizátor	
otevřen. Kompaktní design je ideální pro cestování.  
Čištění	je	velmi	snadné,	sterilizátor	lze	mýt	v	myčce.	
SCF281	|	558743

Sada na ohřívání lahví
Velkoobjemová termoska a nádoba  
na	ohřívání.	Vlijte	horkou	vodu	z	termosky	 
do	ohřívací	nádoby,	vložte	láhev,	uzavřete	
víčkem a ohřejte obsah láhve.  
125	ml	mléka	se	ohřeje	cca	za	2,5	minuty.	
Instrukce pro ohřívání jsou přímo  
na ohřívací nádobě.  
Ideální pro cestování a noční krmení.
SCF256/00	|	628132

Poznámka:	 
AVENT	nedoporučuje	ohřívání	dětské	
stravy	v	mikrovlnné	troubě.	Vzhledem	 
k nestejným teplotám pokrmu může 
dojít ke spálení úst nebo hrdla dítěte.

Kartáč na láhve  
a dudlíky 
Speciálně	zakřivený	kartáč	 
a	tvarovaná	rukojeť	
umožňují dokonalé vyčištění 
všech	záhybů	kojeneckých	
lahví, dudlíků i hubiček.
SCF145/06	|	006156

Příslušenství
Dávkovač sušeného mléka 
Výrobci umělé výživy doporučují krmit 
vždy čerstvě připraveným pokrmem. 
Nejlepší je mít připravenou teplou 
převařenou vodu a pokrm připravit přímo 
na místě těsně před krmením. K tomu je 
určen praktický dávkovač, který je 
rozdělen	na	tři	samostatné	části.	Stačí	
otevřít víčko a nasypat předem 
odměřené množství sušeného mléka  
do láhve. Po vyjmutí dělící části můžete 
dávkovač použít jako misku.
SCF135/06	|	006941

Ohřívač lahví
Ohřívá	rychle	a	rovnoměrně	Zahřejte	mléko	rychle	a	rovnoměrně	s	tímto	
rychlým	ohřívačem	lahví.	Stodvacetpět	mililitrů	mateřského	mléka	se	ohřeje	
za	pouhé	3	minuty.*	Vhodný	také	na	rozmrazování	mléka	nebo	dětské	
výživy.
SCF355/00	|	654810

*V	případě	<_	150	ml	mléka	při	teplotě	20	°C	 
v	láhvi	Philips	AVENT	Classic+/Natural	260	ml.

Díky	více	jak	třiceti	letům	zkušeností	víme,	jak	důležité	je	mateřské	mléko	pro	Vaše	dítě.
Mírný	a	rovnoměrný	ohřev,	nové	ohřívače	lahví	Philips	AVENT	pomáhají	zachovat	kvalitu	mateřského	mléka.

Ohřívač lahví elektronický 
Pomáhá uchovat živiny a vitamíny . Ohřívá mléko mírně a rovnoměrně, 
horká místa jsou vyloučena díky cirkulaci mléka při ohřívání. Integrované 
čidlo kontroluje a reguluje teplotu mléka, aby nedošlo k přehřátí mléka 
za	všech	okolností.	Progresivní	sledovač	Vás	informuje	o	průběhu	
ohřevu mléka.  
Umožňuje automatické udržování teploty a vypnutí nastavení.
SCF356/00	|	654865

Sterilizátory

ŠÍŘKA:	 28,0	cm
VÝŠKA:	 16,6	cm

Parní sterilizátor 4v1
Nejjednodušší	způsob	sterilizace	a	mytí.	S	nastavitelnou	velikostí	
zabere	Parní	sterilizátor	Philips	AVENT	4v1	méně	místa	v	kuchyni,	
avšak	dokonale	pojme	vše,	co	chcete	sterilizovat,	ať	je	to	pár	
drobností nebo plná výbava.  
Displej	vás	informuje	o	stavu	procesu	sterilizace	a	vložený	košík	
do	myčky	udrží	obsah	v	myčce	pohromadě.	Snadno	se	vkládá	 
do	sterilizátoru.

Výjimečně	rychlý	a	bezpečný	–	6	minutový	cyklus	 
s automatickým vypínáním.

Efektivní	sterilizace:	Parní	sterilizace	rychle	a	efektivně	zničí	
99,99	%	bakterií.
SCF286	|	536710

Parní sterilizátor 3v1
Nejjednodušší	způsob	sterilizace.	S	nastavitelnou	velikostí	
zabere	parní	sterilizátor	Philips	AVENT	3v1	méně	místa	 
v kuchyni, avšak dokonale pojme vše, co chcete 
sterilizovat,	ať	je	to	pár	drobností	nebo	plná	výbava.

Efektivní	sterilizace: 
Parní	sterilizace	rychle	a	efektivně	zničí	99,99	%	bakterií.
SCF284	|	536635

ThermaBag 
ThermaBag	AVENT	je	vyroben	z	tkaniny	 
3M	Thinsulate™.	 
Je určen pro dvě kojenecké lahvičky 
AVENT	nebo	dva	hrnečky	nebo	pro	čtyři	
VIA	pohárky.	 
Je vhodný pro uskladnění studeného 
mateřského mléka nebo horké vody  
až	po	dobu	4	hodin.	 
Pro snadné přenášení je opatřen 
snímatelným popruhem přes rameno.

K	dispozici	v	černé	a	červené.
SCD	150/60	|	007337–	černý
SCD	150/50	|	007603	–	červený

Stojan na sušení 
Flexibilní	design	umožňuje	sušit	
potřeby pro krmení miminka  
po celý den. 
•	Stojan	až	pro	8	lahví	všech		
 velikostí, odsávačku 
 mateřského mléka a šidítka 
•	Hygienické	sušení 
•	Oddělitelný	podnos	pro	snadné		
 vylévání přebytečné vody
SCF149/00	|	647478

Ohřívače

Správná	 
hygiena, 
pevné  
zdraví
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Kombinovaný parní  
hrnec a mixér 2v1
Kombinovaný	parní	hrnec	a	mixér	Philips	AVENT	
umožňuje	snadno	připravit	zdravé	domácí	dětské	
jídlo:	nejprve	uvařte	v	páře	ovoce,	zeleninu,	rybu	
či	maso	a	poté	jednoduše	nádobu	zvedněte,	
převraťte	a	proveďte	mixování.	Jídlo	není	nutné	
nikam přenášet. Kompaktní provedení pro snadné 
uskladnění.
Obsah:  
•	Parní	hrnec/mixér 
•	 Stěrka 
•	Odměrka 
•	Receptář
SCF870/22

Kombinovaný parní  
hrnec a mixér 4v1
Kombinovaný	parní	hrnec	a	mixér	Philips	AVENT	
umožňuje	snadno	připravit	zdravá	domácí	dětská	
jídla:	pára,	mixování,	rozmrazování	a	ohřev.	Jídlo	
není nutné nikam přenášet. Kompaktní provedení 
pro snadné uskladnění.
Obsah:  
•	Parní	hrnec/mixér 
•	 Stěrka 
•	Odměrka 
•	Receptář
SCF875/02	

Nádoby  
pro uskladnění 
pokrmů
Navrženo	pro	parní	hrnec	a	mixér	
Philips	AVENT	4v1	pro	přípravu	
zdravé	dětské	stravy.	Výživná	
dětská jídla, která jste připravili, 
můžete	snadno	rozdělit	na	porce,	
skladovat,	rozmrazovat	 
nebo ohřívat.
SCF876/02

Lžičky
Měkký konec lžičky – jemné pro dětské 
dásně. Dlouhá, lehce uchopitelná 
rukojeť	–	ideální	pro	krmení	dospělým	 
a pro hluboké sklenice. Vhodné do myčky.
SCF710/00	|	526957

5 pohárků VIA
VIA	pohárky	s	víčky	k	opakovanému	
použití.
Obsah: 
•	 5	VIA	pohárků	k	opakovanému	použití	 
	 (240	ml)	
SCF639/05	|	671848

VIA jídelní sada
Obsah: 
•	 20	VIA	pohárků	k	opakovanému	použití		 	
	 (10×	180	ml,	10×	240	ml) 
•	 20	VIA	víček	k	opakovanému	použití	 
•	 1	lžička	na	učení	 
•	Brožurka	receptů	
SCF721/20	|	671800

VIA pohárky  
k uskladnění 
potravin
VIA	poháry	Philips	AVENT	jsou	
univerzální,	snadno	použitelné	 
a navrženy tak, aby rostly s dítětem. 
Pohárky jsou ideální pro uchovávání 
potravin v domácnosti a užití si 
domácího jídla na cestách. Jídlo přímo 
z	pohárku.	 
Ideální pro použití v lednici  
nebo	mrazáku.

*Důležité!	Sterilizované	pohárky	lze	používat	opakovaně	až	do	té	doby,	 
dokud	nejeví	známky	opotřebení.	Sterilizujte	všechny	pohárky,	víčka	 
a adaptéry před každým jednotlivým použitím.

Pro uskladnění  
v	lednici	nebo	mrazáku

Vhodné  
do mikrovlnné trouby*

Ohřívač lahví* Vhodné  
do myčky na nádobí

Bryndák
Posbírá drobky a nepořádek, s měkkým 
nastavitelným výstřihem pro rostoucí 
batole.
SCF736/00	|	589525	–	dostupné	v	modré,	
oranžové a růžové barvě.

Jídelní sada pro batolata
Obsah: dělený talíř pro batolata, velká 
miska, malá miska, vidlička a lžička  
pro batolata.
SCF716/00	|	526988

Se zavedením pestrého jídelníčku složeného ze zdravých potravin v raném věku dítěte vytváříme 
základ pro celoživotní zdravé stravovací návyky. Vzhledem k tomu, že pára pomáhá uchovat 
živiny a přírodní chuť ovoce, zeleniny a masa, to je jeden z nejlepších způsobů, jak připravit 
výživné jídlo pro Vaše dítě.

Výživa 
batolat

Odměřte a nalijte vodu  
k napaření Vašich čerstvých 

surovin.

Přizpůsobte	tekutinu	a	dobu	 
k dosažení ideální hustoty  

a struktury dle vývojového stádia 
Vašeho dítěte.

Jednoduše	napařte,	obraťte,	
rozmixujte	a	můžete	servírovat	

perfektní dětské pokrmy.

Vše je v detailech
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První skutečný hrneček (260 ml)
Aktivuje	se	stisknutím	rtů	a	umožňuje	pití	po	celém	okraji	
stejně	jako	z	normálního	hrnku	pro	dospělé.	Ochranné	
víčko	pro	dokonalou	hygienu.	Samovolně	neteče.

S	naučným	obrázkem.
SCF782/00	|	556213
SCF782/20	|	586029

První skutečný hrneček (340 ml)
Aktivuje	se	stisknutím	rtů	a	umožňuje	pití	po	celém	okraji	 
stejně	jako	z	normálního	hrnku	pro	dospělé.	Ochranné	víčko	 
pro	dokonalou	hygienu.	Samovolně	neteče.

S	naučným	obrázkem.
SCF784/00	|	636977

Hrneček s brčkem 
(260 ml)
Měkké, kousání odolné 
silikonové brčko. Otočné víčko 
udrží brčko hygienicky čisté.

S	naučným	obrázkem.
SCF760/00	|	540700

Hrneček s brčkem  
(340 ml)
Měkké, kousání odolné silikonové 
brčko.  
Otočné víčko udrží brčko hygienicky 
čisté.

S	naučným	obrázkem.	
SCF762/00	|	540823

Lahvička na učení 
(150 ml)
Kompatibilní s řadou Natural. 
SCF251/00	|	648376

Náhradní brčko  
s kartáčkem
Určeno pro hrnečky s brčkem  
(260	a	340	ml).

Obsahuje čistící kartáček  
pro	lepší	hygienu.	Snadno	
čistitelné, vhodné do myčky  
a	sterilizátoru.	
Obsah: 
2	náhradní	silikonová	brčka	 
a	1	kartáček
SCF764/00	|	542087

Rozšíří nové dovednosti pití. 
Díky brčku si Vaše dítě osvojí novou techniku pití. Nebude muset hrneček naklánět 
a může z něj pít. Pití pomocí měkkého a odolného silikonového brčka trénuje ústní 
svaly, rozvíjí ústní motoriku a polykací schopnosti, pomáhá podporovat rozvoj řeči.

Pít jako dospělý.
Revoluční hrneček Philips AVENT pomáhá Vašemu batoleti  
při přechodu na „dospělý“ způsob pití, a to vše bez nepořádku.  
Rty aktivují jedinečný ventil proti rozlití, takže lze pít z celého  
okraje hrnečku, stejně jako u hrnečku pro dospělé.

Dovednost pít bez nepořádku. 
V této fázi bude Vaše dítě rozvíjet ústní motoriku  
a je schopno uchopit hrnek samo. Philips AVENT nabízí  
řadu netekoucích hrnečků s různými styly, tvary a úchyty, tak,  
aby vyhovovaly potřebám Vašeho dítěte, které budují důvěru  
Vašeho dítěte a nabízí Vám jistotu. 

Samostatné pití. 
V této fázi se Vaše dítě učí zvedat hlavu, sedět vzpřímeně  
a začíná uchopovat předměty. Nasměrujte své dítě  
k samostatnému pití. Vyrobili jsme lahvičku/hrneček  
na učení s pohodlnými držadly, která může Vaše dítě snadno 
uchopit, a dudlíkem z láhve Natural, na který je již zvyklé. 

Náhradní hubičky pro první doušky bez rozlití
Hubičky s patentovaným netekoucím ventil pro snadnou výměnu  
v hrnečku pro první doušky. Hubičky jsou kompatibilní s řadou lahví 
Natural.

SCF246/00	|	779551		 2	náhradní	hubičky	průhledné	Classic
SCF252/00	|	671503	 2	náhradní	hubičky	(růžová/modrá)	pro	SCF751
SCF252/01	|	671527	 2	náhradní	hubičky	(černé)	pro	SCF751

O
to

č 
ví

čk
em a schovej brčko

Hrnečky pro první doušky Premium 
Netekoucí hrnečky pro první doušky mají pokročilou ergonomii se 
sešikmenou hubičkou, odolnou proti častému okusování a měkkými 
držadly. 

Dostupné	v	různých	barvách	a	ve	třech	velikostech.	
SCF751/00	|	645757	 Premium	200	ml	(6m+)	s	měkkou	hubičkou	
SCF753/00	|	645795	 Premium	260	ml	(12m+)	odolný	proti	kousání
SCF753/04	|	773313	 Premium	260	ml	(12m+)	odolný	proti	kousání	–	žába/krab	
SCF755/00	|	645825	 Premium	340	ml	(18m+)	odolný	proti	kousání	

Hrnečky pro první doušky Classic 
Nové hrnečky pro první doušky jsou skvělé pro batolata  
i	rodiče:	flexibilní	měkká	hubička	pro	snadné	pití	a	snadné	
čištění. 

Dostupné v designu pro dívky i chlapce ve dvou velikostech. 
SCF551/00	|	667001	 Classic	200	ml	(6m+)	s	držadly
SCF553/00	|	667049	 Classic	260	ml	(9m+)

Výživa 
batolat

Hrneček IZO  
s brčkem (260 ml)
Moderní tepelný materiál, který 
udrží nápoj déle teplý či chladný. 
Jemné, kousání odolné 
silikonové brčko. Otočné víčko 
udrží brčko hygienicky čisté.
SCF766/00	|	542346
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Sání miminka uklidňuje. Stejně jako mnoho ostatních rodičů před vámi 
zjistíte, že používání dudlíku v okamžicích, kdy všechny metody 
vedoucí k utišení dítěte selžou, je jediný způsob, aby se vaše miminko 
utišilo a v klidu odpočívalo. 

Miminka s dudlíkem klidněji spí, méně se ve spánku pohybují  
a především zůstávají ležet na zádech, což je doporučováno pediatry. 

Používání dudlíku zmenšuje závislost miminka na láhvi, snižuje 
možnost poškození zubů a může snížit riziko dentálních problémů  
v pozdějším věku ve srovnání s dlouhodobým cucáním palců,  
které vytváří nevhodný tlak na patro a přední zuby.

Dýchací  
otvory 
v kotouči

Dýchací  
otvory 
v kotouči

Pružný kotouč

Dýchací  
otvory 
v kotouči

Dýchací otvory 
v kotouči

Zvýšené	proudění	 
vzduchu	pro	větší	 
pohodlí

Bezpečnostní	
kroužek

Bezpečnostní	
kroužek

Bezpečnostní	
kroužek

Ochranný kryt 
pro dokonalou 
hygienu

Ochranný kryt 
pro dokonalou 
hygienu

Ortodontický  
symetrický  
stlačitelný sosák

Ortodontický  
symetrický  
stlačitelný sosák

Ortodontický  
symetrický  
stlačitelný sosák

Silikonový	materiál 
lékařské kvality

Jednoduché  
držadlo

Unikátní konstrukce  
z	jednoho	kusu	
silikonu

Kulatý sosák

Uklidňující
dudlíky

Classic

Soothie

Sensitive

Ultrasoft

Ortodontické, stlačitelné a symetrické sosáky Philips AVENT 
respektují přirozený vývoj patra, zubů a dásní dítěte. Všechna 
šidítka Philips AVENT jsou vyrobena ze silikonu bez chuti  
a zápachu. 

Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě 
dudlík Philips AVENT s vysokou pravděpodobností přijme.  
Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný 
a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.

Jedinečně tvarovaný dudlík, který je vyrobený z jednoho kusu 
silikonu ve tvaru roztomilého medvídka.

Dudlík Soothie má vysokou odolnost, materiál bez chuti  
a bez zápachu odpovídá zdravotnickým standardům.

Kulatý sosák respektuje přirozený vývoj dásní, zubů a zubního 
patra dítěte. Flexibilní kotouč je šetrný k jemné tváři dítěte.

Šidítka Sensitive mají 6 otvorů v zaobleném kotouči,  
které zajišťují zvýšené proudění vzduchu pro pokožku. 
Ortodontické, stlačitelné a symetrické sosáky respektují 
přirozený vývoj patra, zubů a dásní dítěte. Všechna šidítka 
Philips AVENT jsou vyrobena ze silikonu bez chuti a zápachu. 

Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě 
dudlík Philips AVENT s vysokou pravděpodobností přijme.  
Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný 
a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.

Mimořádně měkké šidítko Philips AVENT má extra měkký  
a pružný kotouč, který kopíruje přirozené křivky obličeje dítěte. 
Miminko tak pociťuje více pohodlí a jeho pokožka je méně 
otlačená a podrážděná.

Díky patentované technologii kotouče FlexiFit je měkké šidítko 
mimořádně příjemné k citlivé dětské pokožce.

Sosák z jemného a měkkého materiálu s extra měkkou 
texturovanou špičkou pro pohodlné sání.

Šdítko se dodává s pouzdrem pro sterilizaci a přenos. 

„Který dudlík je pro mé dítě 
ten pravý? 
Využila jsem Garanci 10 
dní a náš mrňous si vybral 
sám...”

Bezpečnostní	kroužek	 
po nasvícení u noční šidítek  

svítí. 

Ortodontický stlačitelný sosák, 
který	respektuje	přirozený	vývoj	

zubního	patra	dítěte.	

Hygienická	krytka	pro	zajištění	
čistoty sosáku.

Vše je v detailech

 *  Další informace o šidítkách Philips AVENT a seznam prodejen, kde můžete využít GARANCI 10 dní,  
najdete na www.philips.cz/avent-dudlik 
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SCF186/25	|	771777SCF186/24	|	771746SCF194/05	|	742920SCF194/04	|	742883

SCF151/01	|	618324	-	chlapec SCF151/02	|	618348	-	děvče

SCF180/24	|	503385	SCF180/23	|	498414

SCF178/23	|	498087	-	pár

SCF169/35	|	811190

SCF176/18	|	543381	

SCF182/12	|	787211	

SCF169/36	|	811237

SCF176/28	|	751854	

SCF182/13	|	787280

SCF178/27	|	791874SCF178/25	|	791836 SCF178/26	|	791850

SCF172/02	|	791805

SCF172/18	|	543336	

SCF196/18	|	787648	

SCF172/50	|	655442	

SCF172/22	|	497691

SCF195/30	|	694069	

SCF197/22	|	787679

SCF226/22	|	804055SCF222/20	|	803836 SCF227/22	|	804154SCF227/20	|	804093

SCF178/28	|	791898

SCF172/01	|	791775 SCF178/24	|	498117	-	pár

SCF169/37	|	811268

SCF176/22	|	498025

SCF212/22	|	803652SCF212/20	|	803584

SCF176/24	|	752264	

SCF211/22	|	803546SCF213/20	|	803713

SCF169/38	|	811305

Sensitive fantazieSensitive fantazie

Sensitive

Classic oceán

Classic noční

Classic zvířátko

Sensitive IISensitive II

Sensitive obrázek II

Sensitive obrázek

Classic džungle

Classic text

Sensitive

Sensitive obrázek

Classic slon

Classic džungle

Classic text

Ultrasoft obrázekUltrasoft obrázek

Sensitive

Classic oceán

Classic noční

Classic zvířátko

UltrasoftUltrasoft

Mini

Soothie

Klip na šidítko
Snadné	připevnění	–	díky	extra	široké	úchytce	lze	klip	snadno	jednou	
rukou	připnout	k	dětskému	oblečení.	Šetrný	k	oblečení	–	nezanechá	
žádné stopy na oblečení Vašeho dítěte. Klip je kompatibilní se všemi 
šidítky s kroužkem.

Dostupný	v	růžové,	modré	a	zelené	barvě.
SCF185/00	|	578550

SCF194/01	|	742975 SCF194/02	|	743019

SCF172/70	|	655459SCF182/14	|	787259	 SCF182/15	|	787310	

Vždy používejte  
pro Vaše dítě šidítko  
ve správné velikosti.

Kroužek nočních šidítek v tmě svítí.
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Vždy budete vědět,  
zda	je	zařízení	v	dosahu	 

a připojené.

Automatický	úsporný	režim	 
Smart	ECO.

Volnost	a	flexibilita	 
bez	omezení.

Vše je v detailech

Spolehlivé spojení
Když budete vědět, že jste s dítětem ve spojení i během spánku, budete mít klid a také si 
odpočinete. Naše dětské chůvičky DECT zaručují nulové rušení a naprosto zřetelně s nimi 
uslyšíte každé zabroukání dítěte. 

Digitální technologie Vás upozorní i na nejtišší šepot a umožní Vám uklidnit své dítě. Uspávací 
světla a ukolébavky dítě zabaví a senzory teploty a vlhkosti pomáhají udržet zdravé a příjemné 
klima.

Monitory,
na které je  
spolehnutí

„Je úžasné, že moje dítě spí 
spokojeně ve svém pokoji 
a já mám o jeho spánku 
dokonalý přehled. Ať 
pracuji v kuchyni  
nebo odpočívám  
v obývacím pokoji. ”

Technologie SafeConnect 
•	Funguje	ve	všech	sítích	a	poskytuje	optimální	připojení.		 	
	 Bezpečné	soukromé	připojení

•	Podporuje	připojení	více	sledujících,	takže	můžete		 	
	 pozvat	i	své	blízké

•	Výkon	sledování	závisí	na	připojení	Wi-Fi

•	Nastavení	a	stažení	aplikace	provedete	snadno	pomocí		 	
 QR kódu

•	Rozlišení	v	kvalitě	až	720p	HD	pro	denní	a	noční		 	 	
 sledování

•	Režim	na	pozadí	se	sníženou	spotřebou	energie

Nastavení podle vlastních potřeb
•	Upravte	si	nastavení	sledování	podle	svého

•	Výběr	ukolébavek	pro	klidný	a	spokojený	spánek

•	Barevné	noční	světlo	ukonejší	vaše	dítěke	spánku

•	Uklidňující	funkce	zpětného	hovoru

•	Sledování	a	nahrávání	vlhkosti	a	teploty	v	místnosti

•	Rychlý	snímek	pro	zachycení	výjimečných	okamžiků		 	
 života dítěte
SCD860/52

uGrow Smart 
s technologií SafeConnect
Chytrá dětská chůvička vám umožňuje dávat pozor na vaše miminko,  
ať už jste kdekoli. Aplikace automaticky přepíná mezi sítěmi  
a optimalizuje kvalitu zvuku a videa, abyste měli co nejlepší spojení  
s vaším dítětem.

Spojuje vás s vaším dítětem, 
ať jste kdekoli



2524

Digitální video monitory
Digitální technologie Philips AVENT Vám kdykoliv umožňuje bezpečné spojení s Vaším dítětem. 
Stejně jako perfektní zvuk, nyní můžete mít i čistý obraz, ať je den nebo noc. 

Video monitor SCD 630 
Chůvička	umožňuje	neustálý	kontakt	s	vaším	dítětem	–	bezpečně	 
a	důvěrně.	Své	dítě	uslyšíte	v	dokonalé	zvukové	kvalitě	a	rovněž	 
ho	uvidíte	ve	dne	i	v	noci	díky	křišťálově	čistému	obrazu.

Bezpečné soukromé připojení
•	Důvěrné	a	zabezpečené	připojení	pomocí	adaptivní	 
	 technologie	FHSS

•	3,5“	barevná	obrazovka	s	vysokým	rozlišením	a	křišťálově	čistým		 	
 nočním viděním

•	Poslouchejte	své	dítě	v	čistém	zvuku

•	Úsporný	režim	ECO	s	indikátorem	připojení

Volnost, flexibilita, klid a pohodlí
•	Dosah	až	300	metrů

•	Vynikající	provozní	doba	pro	hlídání	přes	noc

•	Příjemné	noční	světlo	a	ukolébavky	uklidní	vaše	ratolesti

•	Zůstaňte	v	dosahu	a	mluvte	na	dítě

•	Upozornění	vibracemi

•	Vyberte	si	nejvhodnější	úroveň	hlasitosti	dle	hluku	okolí

Spolehlivost a jistota
•	3	kontrolky	úrovně	zvuku	a	kontrolka	spojení

•	Sledujte	teplotu	v	dětském	pokoji
SCD630/26

S novou řadou monitorů DECT Philips AVENT můžete v klidu odpočívat s vědomím, že je Vaše dítě 
spokojené, i když s ním nejste v místnosti. Řada monitorů DECT poskytuje množství neocenitelných 
vlastností. 

DECT Baby monitory

Baby monitor SCD 560 
•	100%	spolehlivé	spojení	s	Vaším	dítětem 
•	Signalizace	nepřetržitého	spojení	mezi	jednotkami 
•	Zvuky	dítěte	aktivují	upozorňující	diodu 
•	Dobíjecí	rodičovská	jednotka	s	provozní	dobou	 
	 až	18	hodin 
•	ECO	mód	šetřící	energii 
•	Režim	nočního	ztmavení	rodičovské	jednotky 
•	Snímač	teploty	vzduchu	v	místnosti 
•	Možnost	komunikace	–	mluvení	s	dítětem 
•	Uklidňující	noční	světlo	a	ukolébavky
SCD560/00

Baby monitor SCD 570 
•	100%	spolehlivé	spojení	s	Vaším	dítětem 
•	Signalizace	nepřetržitého	spojení	mezi	jednotkami 
•	Zvuky	dítěte	aktivují	upozorňující	diodu 
•	Dobíjecí	rodičovská	jednotka	s	provozní	dobou	až	18	hodin 
•	ECO	mód	šetřící	energii 
•	Režim	nočního	ztmavení 
•	Snímač	teploty	vzduchu	v	místnosti 
•	Možnost	volby	vibračního	režimu 
•	Možnost	komunikace	–	mluvení	s	dítětem 
•	Uklidňující	noční	světlo	a	ukolébavky
SCD570/00

Baby monitor SCD 501
•	Technologie	DECT	zaručuje	nulové	rušení	 
	 a	100%	soukromí	 
•	Dosah	až	300	m	 
•	ECO	mode	pro	co	nejefektivnější	využití	energie	 
•	Utěšující	noční	světlo	ke	zklidnění	Vašeho	dítěte	 
•	Zvukem	aktivované	kontrolky	ukazují	aktivitu	 
 Vašeho dítěte  
•	LED	světlo	ukáže,	kdy	je	váš	přístroj	zapnut	a	v	dosahu	 
•	Rodičovská	jednotka	je	napájena	ze	sítě	 
	 nebo	na	baterie	(baterie	nejsou	součástí	dodávky)	 
•	Ovládání	hlasitosti	
SCD501/00

ECO
Mode

Pečujte o své děťátko 
Péče o zdraví a pohodlí Vašeho dítěte je  
pro rodiče jednou z nejdůležitějších věcí. 
Vnímáme Vaše potřeby a vyvinuli jsme 
výrobky pro Vaši podporu.

Sada pro péči o dítě
Všechny	nezbytné	pomůcky	pro	péči	o	dítě	v	jednom	balení.

•	Digitální	teploměr	s	profesionální	přesností	

•	Nosní	odsávačka	s	jemnou	a	pružnou	špičkou

•	Prstový	zubní	kartáček	–	pro	měkkou	masáž	dásní	 
	 nebo	zubů		Vašeho	dítěte

•	Kompletní	set	pro	péči	o	nehty	–	nůžky	se	zaobleným		
 hrotem, kleštičky na nehty a tři smirkové pilníčky

•	Péče	o	vlasy	–	hřeben	se	zaoblenou	špičkou	a	měkký		
 kartáč na vlasy
SCH400/30	

Baby monitor SCD 580 
•	Promítání	hvězdné	oblohy	na	zeď	uklidní	Vaše	dítě	 
 před usnutím 
•	100%	spolehlivé	spojení	s	Vaším	dítětem 
•	Signalizace	nepřetržitého	spojení	mezi	jednotkami 
•	Zvuky	dítěte	aktivují	upozorňující	diodu 
•	Dobíjecí	rodičovská	jednotka	s	provozní	dobou	 
	 až	18	hodin 
•	ECO	mód	šetřící	energii 
•	Režim	nočního	ztmavení	rodičovské	jednotky 
•	Snímače	vlhkosti	a	teploty	vzduchu	v	místnosti 
•	Možnost	volby	vibračního	režimu 
•	Možnost	komunikace	–	mluvení	s	dítětem 
•	MP3	vstup	pro	přehrávání	vlastních	ukolébavek
SCD580/00

Baby monitor SCD 506 
•	Garance	nulového	rušení	od	ostatních	 
	 bezdrátových	zařízení 
•	Dosah	až	330	m 
•	ECO	mód	šetřící	energii	 
•	Nastavitelná	citlivost	zvuku,	mobilní	venku	i	uvnitř		
 domu  
•	Provozní	doba	až	24	hodin,	signalizace	vybité	baterie 
•	Možnosti	komunikace	–	mluvení	s	dítětem 
•	Ukolébavky	a	noční	osvětlení	na	dětské	jednotce 
•	Žádná	potřeba	instalace
SCD506/00

Ideální dárek
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Audio Video uGrow Smart

SCD570/00 SCD580/00 SCD630/26 SCD860/52

• • • •

• • • Technologie  
bezpečného spojení

• • Režim ECO

• • • •

• • • •

Pouze teplota • Pouze teplota Se sledováním dat

330 m 330 m 300 m Bez omezení

• • • •

• • •

AA × 4 AA × 4

• •

• • Pouze vibrace •

• • • •

• Vstup pro MP3 • •

• • • •

•

• •

10 smart zařízení****

2 × •

•

•

3,5˝

•

Audio

SCD501/00 SCD506/00 SCD560/00

S
p

o
le

h
liv

o
st

  
a

 p
o

ci
t 

jis
to

ty

Dokonale čistý zvuk • • •

Automaticky zvolí volný kanál  
a bezpečné spojení* • • •

Režim Smart ECO, který šetří 
energii • • •

Indikátor stavu baterie a spojení • • •

Aktivace a kontrola hlasitosti • • •

Senzor teploty/vlhkosti Pouze teplota

V
o

ln
o

st
  

a
 fl

ex
ib

ili
ta

Dosah** 300 m 300 m 330 m

Dobíjecí rodičovská jednotka • •

Dětská jednotka do el. sítě • • •

Funkce záložní baterie v dětské 
jednotce

AA × 4 AA × 4

Montáž na stěnu

Klidný noční režim a vibrace

U
kl

id
ň

u
jí

cí
a

 u
ti

šu
jí

cí

Uklidňující noční světlo • • •

Ukolébavky • •

Oboustranná komunikace • •

Projekce noční oblohy

V
id

e
o

m
o

n
it

o
ro

vá
n

í

Automatické infračervené noční 
zobrazení

Propojení s více jak jedním  
zařízením

Digitální přiblížení a posunutí

Osobní nastavení monitorování

Snímek

Velikost obrazovky

Kompatibilita Android, iOS

 * Automatické přepnutí mezi sítěmi tak, aby bylo zachováno nepřetržité spojení s vaším dítětem
 ** Audio/Video: V závislosti na okolním prostředí a dalších rušivých faktorů rozsah může být nižší

 *** Inteligentní zařízení („chytrý“ telefon, tablet) ve vlastnictví zákazníka
 **** 3 simultánní přenosy z jedné kamery

Vyberte si dokonalý 
dětský monitor 

pro vás  
a vaše dítě
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Průvodce kojením

Příprava na kojení
Příchod nového miminka je vzrušujícím, náročným a místy 
i skličujícím obdobím, které Vás postaví před řadu 
rozhodnutí. Jednou z prvních voleb je, jak krmit své
miminko. 

Mateřské mléko je nepochybně nejlepší start do života, který 
můžete dát Vašemu miminku. Poskytuje přirozenou ochranu 
před infekcemi a pomáhá zdravému vývoji miminka. Pomůže 
dokonce i Vašemu zdraví. Mnoho nových maminek zjistí, 
že kojení funguje přirozeně hned od začátku. Pro některé 
maminky je ale kojení na první pohled složité. 

Stejně jako každá nová dovednost i kojení vyžaduje zkoušení. 
Možná se na začátku nebudete cítit zcela sebejistě a určitě 
budete mít spoustu otázek. Doufáme, že mnohé z nich 
zodpovíme v tomto Průvodci kojením.

Většině maminek trvá asi jeden nebo dva týdny, než překonají 
prvotní překážky a začnou rutinně kojit. Toto období ovlivňují 
rozdílné možnosti přístupu k podpoře a poradenství. Zeptejte 
se své porodní asistentky na možnosti, které jsou dostupné 
v místě Vašeho bydliště a koho můžete kontaktovat, abyste 
získala více informací.

Pamatujte na to, že po příchodu miminka na svět není žádný 
důvod k tomu, aby Vaše tělo přestalo fungovat, jak jste zvyklá. 
Většina žen, které chtějí kojit, toho úspěšně dosáhne a užívá 
si skutečně jedinečný čas se svým miminkem.

Vaše dítě při porodu
Gratulujeme Vám, Vaše dítě je na světě. 
Vaše společná cesta životem nyní může začít.

Když začne Vaše miminko poprvé hledat potravu, spustí se 
jeho pudové chování. Je známo, že kontakt kůže na kůži 
stimuluje tyto instinkty. Povzbudí dítě, aby hledalo Vaše prsa 
a začalo se krmit, obvykle hodinu až dvě po porodu. 

Najděte si dostatek času, abyste se v klidu s miminkem 
posadila a začali jste se vzájemně poznávat. Počkejte, až Vám 
začne dávat signály, že je připraveno na krmení.

Buďte si jistá, že Vaše prsa mají to správné množství mléka, 
které Vaše dítě zpočátku potřebuje. Toto první mléko se 
jmenuje mlezivo a obsahuje látky, které posilují jeho imunitu. 
Pokud se Vám podaří úspěšně kojit během první nebo druhé 
hodiny po porodu, je pravděpodobnější, že se Vaše miminko 
bude dobře kojit.

Zdravý	start 
pro	zdravou	budoucnost

Philips AVENT pomáhá maminkám prodloužit kojení.

Již přes 30 let spolupracujeme s nejlepšími vědci a lékaři, 
abychom porozuměli fyziologii kojení a odsávání mléka, 
abychom tak dokázali vyvinout výrobky, které napodobí 
přirozený způsob krmení miminek a podpoří jejich růst.

Blahopřejeme Vám  
k novému přírůstku  
do Vaší rodiny!

Každou čerstvou maminku čeká nádherné, ale náročné
období. Je třeba se naučit spoustu věcí o Vašem miminku, 
musíte vědět, jak se postarat o nového vzácného člena 
Vaší rodiny.

Ve společnosti Philips AVENT víme, jak důležité jsou praktické 
rady, zejména ty o krmení, v prvních týdnech a měsících 
života miminka. Proto jsme společně s naší poradkyní  
pro krmení a porodní asistentkou Vicki Scottovou zpracovali 
tyto rady, pokyny a zkušenosti do souhrnného Průvodce 
kojením. Philips AVENT se zasadil o vydání tohoto Průvodce 
kojením, aby vysvětlil základy kojení a aby odpověděl  
na některé z nejčastějších otázek.

Průvodce kojením byl sestaven tak, aby Vám nabídl informace, 
tipy a podporu během kojení. Není náhradou lékařské 
pomoci. Pokud máte jakékoliv příznaky, které vyžadují 
lékařské ošetření, doporučujeme Vám navštívit Vašeho lékaře.

Děti se rodí s řadou reflexů nebo nepodmíněných činností, 
které jim pomáhají najít prsa a začít se krmit.  
Dva důležité reflexy jsou:

Hledací reflex
Hledací reflex se aktivuje, když se dotknete miminka na tváři  
nebo kolem úst. Otočí hlavičku, otevře pusinku a hledá,  
co může sát.  
Pokud dítě držíte ve správné poloze pro krmení, s hlavičkou 
otočenou k prsům, pusinka se otevře, rty se dotýkají prsu 
nebo bradavky, uvidíte, jak miminko doširoka otevře pusinku 
a pokusí se přisát k prsu.

Sací reflex
Sací reflex se spustí, když se Vaše bradavka dotkne patra úst 
Vašeho miminka. Pro miminka je sání velmi uklidňující  
a některá sají raději než ostatní – i když nejsou nutně hladová.

Nastavení kojení
Velmi často vše, co potřebujete k tomu, aby se miminko 
začalo kojit, je držet ho v pohodlné poloze na krmení.  
Když se přisaje k prsu a začne sát, mělo by mít doširoka 
otevřenou pusinku. Ne pouze držet rty bradavku. Pokud se 
cítíte pohodlně, nechte se vést miminkem. 

Pokud je pro Vás složitější začít, nabízíme Vám v následující 
části spoustu rad a obrázků, jak postupovat. Pokud při sání 
miminka cítíte štípání, vložte mu malíček do koutku úst,  
čímž přerušíte sání, a zkuste to znovu.

První kojení trvá některým miminkům déle, jiná přestanou  
po 5 minutách. Každé miminko je jedinečné, ale pokud to 
Vaše přestane pouze po 5 minutách, pokuste se znovu  
o přisání a další krmení. Nechte se vést Vaším miminkem. 
Novorozenci by měli být ideálně krmeni často, na začátku  
v průměru 8-10 krát denně, ale mohou být ospalí a potřebují 
povzbudit.

Pozorujte chování miminka při krmení a nabídněte 
mu prs ještě předtím, než se rozruší. Kontakt kůže 
na kůži je pro vás oba velmi prospěšný.

Počáteční vzorce krmení
V současnosti je doporučený způsob krmení nastaven podle 
potřeby dítěte. Mějte miminko blízko sebe, zejména v prvních 
dnech po porodu tak, abyste mohla reagovat na signály,  
které Vám dává, nebo povzbudit ospalejší, nezaujaté miminko. 

Čas krmení Vašeho miminka může být na začátku velmi stálý  
nebo více nepravidelný. Jakmile se kojení ustálí, postupně 
najdete čas nebo režim v krmení, který bude fungovat pro vás 
oba. Nemůžete nic pokazit, nebo Vaše kojené dítě překrmit, 
takže se uklidněte a užívejte si tento jedinečný čas spolu  
s Vaším miminkem.

První krmení
Bříško miminka je po porodu velmi malé (přibližně velikost 
kuličky) a udrží pouze jednu nebo dvě čajové lžičky mléka – 
množství, které Vaše prsa vytvoří pro každé krmení. 

Novorozenci mají malá bříška a potřebují se krmit málo 
a často.

První mléko, mlezivo, je velmi lehce stravitelné. Je přirozené, 
že se Vaše miminko chce často krmit a přijímat toto malé 
množství mléka. Po několika dnech, kdy se plně spustí tok 
mléka, se bříško Vašeho miminka roztáhne přibližně  
na velikost pingpongového míčku. 

Týdenní miminko bude mít bříško o velikosti vajíčka  
a ve Vašich prsou se bude tvořit přibližně 50 ml mléka  
na každé krmení (10 čajových lžiček).

Poznámka: Zobrazené velikosti jsou pouze orientační.

Hlavička a tělo Vašeho 
miminka by měly být  
v přímé linii.
Držte tělo Vašeho 
miminka blízko 
Vašeho, v pravém úhlu 
k Vašemu tělu.

Pro stimulaci se 
dotkněte úst miminka, 
rtů a brady Vaší 
bradavkou.
Konec nosu miminka 
by měl být proti Vaší 
bradavce.

Hlava Vašeho miminka 
se přirozeně nakloní 
zpět a miminko otevře 
doširoka pusinku.
Bradavku nasměrujte 
na horní část pusinky 
miminka, spodní ret je 
dále od středu bradavky.

Miminko přikládejte 
k prsu celým tělem, 
ne pouze hlavičkou, 
nenaklánějte se  
k miminku.
Miminko začne rychle sát, 
čímž se spustí tok mléka. 
Poté se sání zpomalí, 
jakmile mléko začne téct.
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Jak stimulovat přisátí a začít s kojením

 

1. den 3. den
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Správná technika krmení
Existuje mnoho různých poloh, které můžete použít při kojení, 
například:

Poloha v náručí
Toto je nejběžnější poloha 
maminek při kojení. Podepřete 
své miminko pomocí ramene  
na stejné straně jako prs,  
ze kterého krmíte miminko. 
Dítě by mělo být natočeno 
směrem k Vám celým tělem. 
Jakmile miminko začne hledat  
a otevře doširoka pusinku, 

přiložte ho k sobě blíž tak, aby bylo schopno se přisát a mělo 
v ústech celou bradavku a část dvorce.

Poloha v náručí křížem
Tato poloha je dobrá, pokud 
máte problém přiložit miminko 
k prsům. Podložte si miminko 
pomocí opačného ramene  
k prsu, ze kterého kojíte. 

Ujistěte se, že miminko leží  
na boku, otočené bříškem 
k Vám. Použijte svou ruku 
jako oporu pro krk a ramena, 

nechte hlavičku volnou, aby se mohla zaklonit. Použijte svou 
volnou ruku (na stejné straně, z níž kojíte) jako oporu pro svá 
prsa. Když miminko začne hledat a otevírat pusinku, rychle 
ho k sobě přiložte, aby se mohlo přisát.

Držení pod ramenem
Podložte si miminko pod svým 
ramenem na stejné straně 
prsu, ze kterého jdete kojit. 
Tato poloha je velmi dobrá, 
pokud máte velmi velká prsa, 
pokud jste rodila císařským 
řezem nebo pokud je miminko 
menší.

Poloha vleže
Tato poloha Vám dovoluje si  
při kojení lehnout.

Lehněte si na bok a položte 
miminko tak, aby jeho pusinka  
byla na úrovni Vaší bradavky.  
Tato poloha je vhodná zejména  
při kojení v noci nebo  
při klidnějším kojení během 
dne.

Kojení dvojčat
Pokud jsou Vaše miminka 
kojená v rozdílném čase, 
vyhovuje Vám jakákoliv z výše 
uvedených poloh. Když si už 
na kojení navyknete, můžete 
zkusit krmit obě miminka 
najednou pomocí polohy 
držení pod ramenem.

Nalezení pohodlné polohy je velmi důležité, protože
usnadní miminku přisátí k prsu. Jakoukoliv polohu si
vyberete, ujistěte se, aby se během kojení mohla hlava
miminka zlehka naklonit.

Pomoc a podpora kojení
Následující rady jsou určeny k tomu, aby Vám pomohly 
úspěšně odstartovat kojení Vašeho miminka.

10 rad pro základní pomoc
Pokuste se v první den trávit co nejvíce času s miminkem  
v kontaktu kůže na kůži, ale i později, zejména když se 
kojení ukáže složitější.

Najděte si pohodlnou polohu předtím, než začnete kojit.  
Vyberte si pohodlné místo a nezapomeňte se najíst.  
Zajistěte si dostatečný příjem tekutin.

Soukromí je důležité. Je správné, když budete  
k návštěvám v porodnici striktní. Sestřičky požádejte,  
aby počkaly s procedurami, když začne miminko ukazovat, 
že je připraveno na krmení.

Sezení v posteli může být komplikované, pokud 
potřebujete používat ruce a ramena na to, abyste umístila 
miminko do správné polohy. Sezení v křesle může být 
snadnější.

Zaujměte polohu s miminkem v náručí nebo jej položte  
na polštář před vámi. Poloha v náručí křížem může být 
užitečná, pokud je přisátí složité. Pamatujte, použijte ruku 
z té strany, ze které kojíte, jako oporu pro prs,  
ze kterého kojíte, a opačnou ruku jako oporu pro krk  
a ramena miminka. Bradavkou se dotkněte horního  
rtu/nosu miminka a přiložte jej k prsu, nejprve bradou, 
dokud neotevře ústa (počkejte, dokud neotevře ústa 
skutečně doširoka).

Abyste povzbudila miminko, zkuste jemně vymáčknout pár 
kapek mleziva na konec bradavky, což pomůže miminku 
ho ucítit a olíznout.

Pokud se Vaše miminko nepřisálo, nechte ho na Vás 
zdřímnout, v kontaktu kůže na kůži a zkuste to znovu,  
když se probudí. Mějte miminko u prsu a čekejte  
na náznaky, že se chce krmit. 

Pokud se Vaše miminko neumí přisát, poraďte se  
s odborníky. Můžete začít s odsáváním Vašeho mléka  
s odsávačkou nebo ručně. 

Mlezivo můžete podávat miminku pomocí lžičky, pohárku  
nebo stříkačky (s odbornou pomocí), ale poraďte se s Vaší 
porodní asistentkou. 

Někdy může být užitečné požádat o další pomoc 
specializovanou laktační poradkyni nebo kontaktovat 
poradny kojení. Také se můžete zeptat, zda má nemocnice 
odbornou poradkyni pro výživu, která by k Vám mohla 
přijít a pomoci Vám.
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Pomoc a podpora rodiny a přátel
Váš partner a rodina hrají důležitou roli při pomoci a podpoře 
během prvních dnů, kdy se Vy a Vaše miminko učíte kojit.

Ženy, které jejich partneři podporují v kojení, jsou podle 
výzkumů v kojení mnohem úspěšnější.

To, že na začátku potřebujete trochu pomoci, neznamená, 
že nebudete dobře kojit. Správně načasovaná pomoc Vám 
umožní soustředit se v dané chvíli pouze na Vaše miminko.

Je mnoho způsobů, jak může tatínek pomoci. Povzbuďte ho, 
aby Vám přinesl miminko na krmení. Může i vyměnit plínku, 
abyste si zatím mohla udělat pohodlí a připravit se na kojení. 
Partner Vám může připravit nápoj a dělat Vám během prvních 
dnů společnost.  
To, že společně s Vámi sdílí důležité okamžiky, upevňuje Váš 
vztah a posiluje Vaši sebedůvěru.

Důležitá je účast partnera při opatrovanání miminka. Jakmile 
se kojení dobře rozběhne, může krmit miminko odstříkaným 
mateřským mlékem.

Odborná pomoc
I když budete navštěvovat přípravné kurzy, je přirozené,  
že po porodu budete mít spoustu otázek i obav. Jsou 
dostupné různé typy podpory a pomoci. Váš prvotní kontakt 
během těhotenství a prvních dnů po porodu je porodní 
asistentka. Úkolem zdravotníka je nabízet podporu během 
prvních let života dítěte. Dětský lékař, ke kterému docházíte 
s dítětem na kontrolu hmotnosti, podpory krmení a očkování 
apod. je také vždy k dispozici a může Vás doporučit k dalším 
odborníkům v případě, že to bude nutné.

Ve Vašem okolí může existovat poradna kojení nebo 
poporodní podpůrná skupina maminek. Konečně laktační 
poradkyně jsou velmi zkušené odbornice, které mohou 
pracovat ve Vašem okolí. Pro více informací kontaktujte: 
http://www.kojeni.cz.

Podpora Vašeho partnera a rodiny je v prvních dnech 
neocenitelná.

Maminky ve Vašem okolí a mateřská centra jsou zdrojem
rady a podpory. Poraďte se s laktační poradkyní 
nebo online.

Podpůrné skupiny 
Nic nenahradí přátelství a podporu ostatních maminek. 
Kontakty na podpůrné skupiny, které jsou v místě Vašeho 
bydliště, si zjistíte od porodní asistentky, lékaře  
nebo přes organizace níže:

Národní linka kojení

261 082 424

NARLAC – Národní laktační centrum

261 082 485

The Baby Friendly Initiative

www.unicef.org.uk/babyfriendly/parents/

Mateřské mléko
První dny 
Tvorba mleziva začíná koncem těhotenství, aby bylo 
připraveno pro čas porodu. Mlezivo má vysoký obsah 
proteinů, sacharidů a protilátek a obsahuje vše, co miminko  
v prvních dnech po narození potřebuje. Má ochranný  
a posilující vliv na zažívací ústrojí, usnadňuje miminku 
trávení a dělá jej méně náchylným na alergie a potravinové 
intolerance. 

Vaše tělo tvoří malé množství mleziva při každém krmení,  
a proto je tak důležité, abyste miminko krmila často. Čím více 
krmíte, tím více mleziva a následně mléka Vaše tělo vytvoří. 
Včasné a časté krmení má zásadní význam pro vytvoření 
dobré zásoby mléka. 

Mlezivo je jedinečnou kombinací výživných látek 
a protilátek a dokonalou první stravou pro Vaše miminko.

Druhý až pátý den
Po prvních dnech, ve kterých se tvoří mlezivo, začne Vaše  
tělo vytvářet zralé mateřské mléko. Je zcela normální,  
že s příchodem mléka se začnete cítit, jako by Vám byla prsa 
přítěží, tvrdnou, nalévají se a jsou horká. Pokračujte v krmení 
miminka tak často, jak bude potřebovat. Pravidelné krmení 
Vám pomůže vyhnout se bolestivému nalévání prsů.

Chladivé zábaly aplikované po kojení Vám pomohou ulevit 
od bolesti a sníží otoky (viz část o nalití prsů). Jakmile se vám 
spustí mléko, povzbuzujte miminko, aby se úplně nakrmilo z 
prvního prsu při každém kojení. Takovým způsobem dostane 
pokaždé přední mléko, které mu uhasí žízeň, i zadní mléko, 
které je výživnější. Druhý prs nabídněte v případě, že ho 
miminko bude chtít.

Protilátky a imunitní faktory, které chrání Vaše miminko, 
neobsahuje pouze mlezivo. Mateřské mléko je jedinečná, živá 
tekutina, která obsahuje základní výživné látky, protilátky, 
enzymy a hormony, a proto je dokonalou první stravou  
pro Vaše miminko. Jeho ochranné účinky pro vás oba 
pokračují, i když už přestanete kojit.

Čím více miminko krmíte, tím více mléka se tvoří.
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Dostáva miminko dost mléka?
Mnoho prvorodiček se obává, zda jejich dítě dostává 
dostatečné množství mléka. Pokud se miminko dobře 
přikládá a saje, krmí se alespoň 8-10 krát za 24 hodin, 
vypadá šťastně, je aktivní a čilé, když je vzhůru a je po krmení 
spokojené, téměř jistě má dostatek mléka.

Dalšími znaky dobrého příjmu mléka jsou přírůstek hmotnosti, 
a to jak často měníte plenu. I když miminka ztrácejí  
po porodu na váze, kojené děti obvykle nabudou svou 
porodní hmotnost tak za dva týdny a pak průměrně přibírají 
od 150 do 250 gramů za týden.

Pokud má Vaše miminko nízkou porodní hmotnost  
(pod 2,5 kg), nebo jste měla náročný porod, měla byste se 
poradit s Vaší porodní asistentkou nebo laktační poradkyní, 
jak nastavit kojení, a jak kontrolovat váhu miminka během 
prvních týdnů.

Miminka rostou a přibírají různým tempem. Na kontrole 
u Vašeho pediatra Vám poradí a miminko i zváží.

Známky toho, že miminko nedostává dostatek mléka:

• po krmení je nespokojené

• chce se krmit déle a častěji

• má méně mokrých a špinavých plenek 

• má pomalý nebo žádný přírůstek hmotnosti

Vytvoření úspěšných návyků  
při krmení
Jak často krmit 
Novorozenec potřebuje nakrmit průměrně 8-10 krát  
za 24 hodin. Obvykle tak vyjde krmení na každé dvě až tři 
hodiny (počítáno od začátku jednoho krmení po začátek 
dalšího krmení). Některá miminka ráda sloučí několik krmení 
do několika hodin (sdružené krmení), po kterých následuje 
spánek. Pro úspěšné kojení je důležité, abyste miminko krmila 
tehdy, když je hladové.

Pozorujte a poznávejte chování miminka při krmení. Časem 
budete přesně vědět, kdy je správný čas krmení.

Jak dlouho krmit z jednoho prsu
Krmte Vaše miminko z jednoho prsu, dokud nepřestane sát  
a polykat. Druhý prs mu nabídněte, pokud bude chtít. Krmení 
pouze z jednoho prsu při každém krmení je v pořádku, pokud 
je dítě spokojeno. Nechte miminko rozhodovat o ukončení 
krmení – kdy pustí prs a pravděpodobně i usne.

Jak zjistíte, že miminko je třeba nakrmit 
Sledujte chování miminka, dokonce, i když usne. Pokuste se 
jej nakrmit ještě předtím, než začne plakat. Pozorujte  
a naslouchejte malým zvukům, sacím pohybům úst a jazyka, 
neklidnému chování a zvýšené pohybové aktivitě,  
a to zejména pohybům rukou k ústům.

Noční krmení 
Pokud se Vaše miminko krmí pravidelně během dne a dobře 
roste, je správný čas nechat ho spát v noci a nebudit ho kvůli 
krmení. Vzbudí se, když bude hladové. Avšak v prvních dnech 
jsou noční krmení nezbytná k tomu, abyste si udržela dobrou 
zásobu mléka. Pozorujte a poznávejte chování miminka  
při krmení, časem budete vědět, kdy je správný čas krmení.

Většina miminek se kvůli krmení vzbudí alespoň jednou 
i v noci, pokud je nezačnete přibližně ve věku 6 měsíců 
přikrmovat pevnou stravou. 

Poraďte se s porodní asistentkou nebo pediatrem, aby Vám 
ukázali polohu, která je bezpečná pro noční krmení - více 
informací najdete rovněž na stránce www.fsid.org.uk.

Mléko, které se tvoří v noci, obsahuje více „spánkových 
hormonů”, které Vám i miminku usnadní po krmení znovu 
usnout.

Jak vzniká kolika
Kolika – na co je třeba si dát pozor
Koliku definujeme jako „záchvatovitou bolest bříška”. 
Považujeme ji za symptom nevyvinutého trávicího systému 
dítěte. Neexistuje ideální způsob, jak koliku léčit. Víme, že to 
není závažný stav (i když se Vám to při pohledu na miminko, 
které neutišitelně pláče, tak nezdá) a ve většině případů 
časem přejde, když dítě dosáhne věku tří nebo čtyř měsíců.

Je to kolika nebo je miminko pouze příliš 
unavené?
Koliku popisujeme jako „nekontrolovatelný pláč, který trvá 
více než tři hodiny denně, nejméně tři dny v týdnu, po dobu 
nejméně tří týdnů”. Toto je známé jako „pravidlo tří” a používá 
se pro diagnostiku koliky. 

Pokud je Vaše dítě spokojené během dne, ale neklidné večer, 
může to být spíše přílišná únava než kolika. Avšak některá 
miminka trpí závažnější formou bolestí bříška. 

Příznaky mohou zahrnovat: 

• oteklé bříško 

• přitahování nožiček k bříšku 

• záchvaty neutišitelného pláče/křičení 

• miminko se neumí uklidnit nebo usnout,  
dokonce ani po uklidňování a mazlení 

Co pomáhá?
Kojení 
Enzymy, které se nacházejí v mateřském mléce, napomáhají 
vývoji střev. Mateřské mléko je pro miminko snadněji 
stravitelnější než sušené mléko. Pomoci mohou i léčiva 
vydávaná bez receptu. Požádejte o radu v lékárně.

Symptomy koliky jsou poměrně běžné a pouze zřídka 
znamenají vážný problém. Většina dětí z nich vyroste, 
když dosáhne 3-4 měsíců.

Režim
Pravidelnejší režim v prvních týdnech může pomoci trávení 
miminka. Povzbuzujte miminko k tomu, aby se nakrmilo raději 
dosytnosti, spíše než po menších dávkach.

Antikolikové lahve
V případě, že používáte při krmení láhev, ujistěte se, že byla 
navržena tak, aby umožnila miminku přisát se podobně jako 
k prsu. Vybírejte si lahve, které mají tvar prsu a ventily, kterými 
se propouští vzduch z láhve a nikoliv do bříška miminka.

Vyhněte se potenciálně problematickým potravinám
Když kojíte, dávejte si pozor na některé potraviny, které 
mohou podráždit žaludek dítěte. Mezi problémové potraviny 
patří brokolice, květák, klíčky, zelí, čokoláda, kravské mléko, 
cibule, citrusy, rajčata. Pokud máte podezření, že některá 
z potravin způsobuje miminku problémy, na několik dní 
ji vynechte, abyste zjistila, zda to pomůže. Pokud se 
rozhodnete ze stravy vynechat některou skupinu potravin  
na delší dobu, poraďte se nejprve s odborníkem.

Zavinování
Zavinování miminku poskytne pocit pohodlí a bude se cítit 
bezpečněji. Porodní asistentka Vám ukáže, jak to máte udělat. 
K uklidnění miminka mohou pomoci pohyby houpačky  
nebo vibračního křesílka.

Správné odříhnutí
Pro předcházení vzniku koliky je důležité uvolňování plynů  
z bříška. Pokud miminko rychle jí, dávejte ho odříhnout 
častěji. Vzpřímená poloha je základ, opřete si ho o rameno 
nebo položte do klína. Vyzkoušejte pevné poklepání  
po zádíčkách nebo sérii pohlazení směrem nahoru,  
které usnadní odchod plynů.

Masáž
Jemná masáž bříška (pohyby ve směru hodinových ručiček) 
pomůže uvolnit svaly miminka, zejména po teplé koupeli. 
Vyhledejte kurzy masáže miminek ve Vašem okolí, nebo si 
vyberte dobrou knihu, z níž se naučíte základní techniky. 
Můžete použít většinu druhů olejů, například slunečnicový, 
olivový, kokosový, z meruňkových jader atp.

Změna polohy
Miminka, která trpí kolikou, uklidňují některé polohy. Jsou to 
především ty, které vyvíjejí jemný tlak na bříško. Pamatujte,  
když miminko usne, vždy jej uložte na záda.

Vyzkoušejte vždy najednou několik způsobů, jak uklidnit 
miminko – houpání, tišení, šidítko..
Pokud se obáváte, že žádný z nich Vaše miminko
neuklidnil, kontaktujte Vašeho lékaře.

Výhody kojení
Kojení znamená pro Vaše miminko nejlepší začátek života. 
Zajišťuje důležité výživné a imunitní faktory stejně jako pocit 
blízkosti a pohody. 

Výhody pro Vaše miminko
• Mateřské mléko obsahuje všechny potřebné látky  

pro zdravý vývoj dítěte v prvních šesti měsících.

• Mateřské mléko je lépe snášeno, než náhrady mateřského 
mléka, snižuje riziko průjmu, bolení bříška a zvracení.

• Kojené děti jsou lépe chráněny proti infekcím dýchacích  
a močových cest a zánětu středního ucha. 

• Další prokázané a nepřekonatelné výhody zahrnují lepší 
mozkový vývoj, nižší riziko alergie a v rodinách s dědičným 
rizikem cukrovky ochranu proti cukrovce. Kojené děti 
mohou mít nižší krevní tlak, cholesterol a nižší riziko 
nadváhy v dospělosti. 

Kojení má mnoho výhod jak pro maminku, tak pro dítě. 
Kojení je v prvních šesti měsících nenahraditelné a dává 
Vašemu miminku nejlepší start do života.

Výhody pro Vás
• Kojení může být velmi obohacující zkušenost pro vás  

pro oba.

• Kojení pomáhá mamince, aby se děloha po porodu rychleji 
vrátila do původního stavu a postava získala stejnou 
podobu jako před těhotenstvím.

• Kojení chrání ženu před rakovinou prsu, vaječníků  
a děložního hrdla a před zvýšenou lomivostí kostí v období 
menopauzy.

• Mateřské mléko je vždy čerstvé, připravené vždy,  
kdy potřebujete, ve správné teplotě i uprostřed noci. Navíc 
je zdarma.

Příprava na kojení
Co se děje při kojení?
Během těhotenství jsou prsy stále větší a těžší. Dvorec je 
tmavší a větší. Hormony, které se během těhotenství tvoří, 
stimulují vývoj mléčných žláz, mlékovodů a alveolů.

Čím častěji budete kojit, tím rychleji se vytvoří mléko. 
Kojte své dítě podle jeho potřeby.

Dva hormony, které se tvoří během kojení
Prolaktin: působí na tvorbu mateřského mléka. Čím více dítě 
saje, tím více prolaktinu se vylučuje a tím více se tvoří mléka.

Oxytocin: má vliv na uvolňování mléka v průběhu kojení. 
Vyvolá kontrakci v malých buňkách, které uvolní mléko dítěti. 
Také napomáhá zpětnému zavinutí dělohy.
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Zjednodušená ilustrace prsu

Díky hormonálním změnám, ke kterým dochází brzy  
po porodu, se začne mateřské mléko tvořit hned, jakmile 
miminko začne sát z prsu. Mléko se tvoří ve žlázových 
buňkách mléčné žlázy, které jsou uspořádány do malých 
útvarů (alveolů).

Pokaždé, kdy miminko saje z prsu, budete produkovat více 
hormonu prolaktinu. Vysoká hladina prolaktinu podporuje 
tvorbu mléka a vytvoří jeho zásobu. 

Oxytocin je produkován krátce po začátku kojení. To vyvolává 
„spouštěcí reflex”. Ten určuje, jak rychle mléko teče, tudíž,  
za jak dlouho bude dítě nakrmeno.

Jakmile jsou Vaše prsa prázdná, díky prolaktinu se začne 
tvořit více mléka pro další krmení Vašeho dítěte. Produkce 
mléka funguje na principu nabídky a poptávky. Čím větší 
poptávka (stimulace/kojení) je, tím více se bude tvořit mléka.

Zvýšení tvorby mléka
Občas Vaše tělo bude muset zvýšit produkci mléka  
v závislosti na potřebách Vašeho rostoucího dítěte. Jakmile 
potřebuje Vaše miminko více mléka, dá Vám to najevo tím,  
že bude chtít krmit častěji a déle. V takovém případě Vaše 
tělo zvýší hladinu prolaktinu. Zvýšená hladina prolaktinu dá 
signál pro větší tvorbu mléka na několik dní. Pokud se Vám 
Vaše miminko zdá hladovější než obvykle, nebojte se,  
že byste pro něj neměla dostatek mléka. Uklidněte se, věnujte 
více času krmení, produkce mléka se zvýší a vše se znovu usadí.

Hormon prolaktin produkuje mléko. 
Při každém krmení dochází ke zvýšení hladiny prolaktinu, 
který zvyšuje produkci mléka.

Obvyklé problémy  
v prvních dnech kojení
Bolavé bradavky
Průběh kojení je u každé ženy zcela individuální, určitě by 
Vám ale nemělo působit výraznou bolest. V prvních dnech 
kojení je zcela běžné, že budou Vaše bradavky citlivější. 
Pokud bolestivost přetrvává delší dobu, či ji pociťujete  
po celou dobu kojení, je to znamení, že něco není v pořádku 
a je potřeba se zaměřit na Vaši techniku. Rovněž se může 
jednat o náznak i jiného problému, jako je například 
kvasinková infekce bradavek či omezení pohyblivosti jazyka  
pro zkrácení uzdičky dítěte.

Příznaky
Bolestivost bradavek se nejčastěji objevuje z důvodu 
špatného přisávání dítěte k prsu, protože pravidelné nasávání 
pohybem „z” a „do” úst, způsobuje tření a následnou citlivost 
(bolest). Rovněž je potřeba ověřit, zda netrpíte kandidózou,  
či Vaše dítě zkrácením uzdičky jazyka. V případě podezření  
na jakýkoliv zdravotní problém doporučujeme obrátit se  
na svého lékaře, porodní asistentku nebo laktačního specialistu.

Řešení
Nejjednodušší a zároveň nejzazší způsob, jak předcházet 
bolestivosti bradavek, je zajistit, aby se Vaše dítě přisálo 
správným způsobem. Pokud Vám hned jeho první přisání 
působí bolest, odejměte dítě od svého prsu (tím, že mu 
jemně vložíte čistý prst do úst) a zkuste to znovu. Je potřeba,  
aby dítě mělo co největší množství prsní tkáně Vašich 
bradavek ve svých ústech. Je rovněž možné, že jediné,  
co potřebujete ke zlepšení své techniky, je jen malá rada 
se správnou technikou od porodní asistentky, či laktačního 
specialisty. Rovněž může pomoci vymáčknout po každém 
kojení ještě pár kapek mléka z Vašeho prsu na Vaši bradavku, 
nebo užívání speciálního krému pro citlivé bradavky. Tento 
speciální krém udržuje bradavky vlhké a napomáhá rychlejší 
regeneraci, pro Vaše větší pohodlí.

Pro tipy a triky na zdokonalení Vaší techniky a správné
polohy při kojení se vraťte na stranu 30.

Alveoly  
(lalůčky žlázové tkáně)

Prsní dvorec

Část prsu, kterou  
dítě dává do pusinky  
při správném přisátí 

Prsní bradavka

Mléčné kanálky

Spuštění mléka  
způsobené  
oxytocinem

Miminko začíná sát

Prolaktin vytváří mléko  
pro další krmení. Čím více 
kojíte, tím více mléka se 

bude vytvářet.

Vylučování 
prolaktinu

Vyprázdněný prs

Dokrmování mateřským mlékem může být zpočátku 
pro miminko dostačující, ale Vaše tělo nedostane impuls 
pro tvorbu většího množství mléka.

Chrániče prsních bradavek 
mohou posloužit jako dočasné 
opatření, než si osvojíte 
správnou techniku kojení.

Sběrače mateřského mlékla 
mohou také pomoci, protože 
chrání prsní bradavky  
v oblečení a umožňují proudění 
vzduchu.

Obavy ohledně dostatku mateřského mléka
Je velmi běžné, že prvorodičky mají obavy ohledně 
dostatečného množství svého mléka.Většina žen je  
ale schopna zcela bez problémů produkovat dostatečné 
množství mléka pro plnohodnotnou výživu svého dítěte,  
za předpokladu, že dodržují správnou techniku a přiměřenou 
stimulaci.

Příznaky
Dítě, které má dostatečný příjem potravy, by mělo během 
dne vyprodukovat alespoň 6 vlhkých plenek a jeho stolice by 
měla být měkká a žlutá. Rovněž by Vaše dítě mělo neustále 
přibývat na váze (není podmínkou, že se bude jednat  
o stejný váhový příbytek každý týden), mělo by se jevit zdravé 
a čilé ihned po probuzení. Pokud toto není Váš případ, 
pravděpodobně Vaše dítě potřebuje více mléka. 

Řešení
Pro Vaše dítě je přirozené procházet určitými růstovými 
periodami (které mohou trvat i několika dní), kdy se bude 
jevit jako extra hladové a bude chtít být krmeno mnohem 
častěji a delší dobu. Během těchto růstových procesů je 
důležité Vašemu dítěti toto umožnit, abyste byla schopna 
tuto potřebu dostatečně uspokojit. Jakmile začnete Vaše dítě 
krmit častěji, Vaše tělo se této skutečnosti přizpůsobí a začne 
tvořit více mléka, zpravidla hned druhý den. Další způsob, jak 
navýšit produkci mléka, je pravidelná stimulace (vyvíjení tlaku) 
na Vaše poprsí po každém krmení po dobu několika dní. 

Občas může být krmení nedostatečné, protože se Vaše dítě 
nepřisává k prsu správným způsobem. Chybné krmení může 
rovněž trvat delší dobu – v tomto případě je nutné zapracovat 
na technice správného kojení.

Nalitá prsa
Tento problém bývá způsoben zadržováním tekutiny, otoky 
nebo záněty prsní tkáně, nejenom zvýšenou produkcí 
mateřského mléka. Rovněž i nedostatečné či špatné krmení 
Vašeho dítěte může vést k nalití prsou.

Příznaky
Prsa Vám budou připadat tvrdá, těžká, horká, oteklá  
a hrudkovitá. Pro dítě pak může být velmi obtížné sát Vaše 
mléko, když jsou Vaše bradavky a prsní dvorce nateklé.

Řešení
Požádejte o rady ohledně Vaší kojící techniky, abyste měla 
jistotu, že mléko je neustále v pohybu. Užívejte chladící sáčky 
do podprsenky po dobu půl hodiny bezprostředně po kojení. 
Hřejivá a jemná masáž před kojením pomáhá v extrakci mléka. 
Zkuste před krmením vymáčknout malé množství mléka  
nebo použít prsní kloboučky pro zvláčnění svých dvorců. 

Pro Vaše dítě by tak mělo být jednodušší se přisát. Buďte 
připravena odsát dostatečné množství mléka, pokud víte,  
že s Vaším dítětem nebudete v době krmení.

Zablokování kanálků
Častou příčinou ucpaných kanálků jsou usazeniny tukové 
tkáně uvnitř prsou (které jsou primárně produkovány právě  
na jejich ochranu) nebo také příliš velké zúžení daného 
kanálku. Neléčení ucpaného kanálku může vézt až k mastitidě.

Zablokované kanálky se většinou projevují obecně jako
nepříjemná hrudkovitost nebo také jako malá hrudka 
ve velikosti kuličky hrášku.

Příznaky
Můžete pociťovat tvrdou hrudku, která může být poměrně 
malá, uvnitř Vašich prsou. Kůže v okolí této usazeniny může 
být zarudlá. Ucpaný kanálek se může také projevit bílou 
skvrnou na bradavce. 

Řešení
Nejdůležitější je pravidelné kojení a časté odvádění 
mateřského mléka pryč z prsou. Občas může být ucpaný 
kanálek způsoben i špatnou technikou kojení. Proto rovněž 
doporučujeme obrátit se na svou porodní asistentku  
či laktačního specialistu. Jemná masáž prsou při užití teplé 
vody nebo žínky může velmi pomoci. Rovněž tak i změna 
polohy kojení.
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Mastitida
Mastitida je zánět prsu, který se může rozvinout až v infekci,  
pokud není dostatečně rychle léčen. Mastitida může být 
způsobena překrvováním prsu, zaneseným kanálkem, 
odřenou nebo popraskanou bradavkou. Může se objevit  
i zcela bez příčiny.

Příznaky
Na prsu se mohou objevit červené skvrny, místa mohou být 
horká a napjatá. Horečka nebo chřipka s těžším průběhem 
může být taktéž příznakem.

Řešení
Pokračujte v kojení. Vyprazdňování prsou a pravidelný 
odvod mléka jsou velmi důležité. Časté krmení a dobré 
vyprazdňování prsou může mastitidu vyřešit velmi rychle. 
Ujištění ohledně správné techniky kojení může taktéž pomoci 
při jejím řešení a předcházet jejímu opakování. 

Horké obklady před a po kojení jsou nejen příjemné,  
ale pomáhají i s dobrým průtokem mléka. Pokud se necítíte 
dobře, navštivte neprodleně svého praktického lékaře.

Prvotní příznaky mastitidy může velmi rychle vyřešit 
frekventované kojení a vyprazdňování obou prsou 
při každém krmení. Možná bude třeba předepsání 
antibiotik slučujících se s kojením.

Kvasinková infekce (kandida)
Kandida je houbová infekce, která může postihnout matku  
i dítě, nebo i oba zároveň. Je mnohem častější až po prvních 
týdnech kojení a může se objevit po období neomezeného 
krmení. Může se také objevit po léčení antibiotiky, protože ta 
zabíjejí přirozenou bakteriální kulturu a podporují tak houby 
v jejich vývinu.

Příznaky
Bolest bradavek, která se objeví po problémovém období 
neomezeného krmení. Bradavky mohou být růžové, lesklé  
a velmi bolestivé. Rovněž mohou svědit nebo pálit. Občas se 
kandida dostane i dovnitř prsou, obzvláště jsou-li bradavky 
popraskané nebo odřené. Kvasinková infekce v ústech Vašeho 
dítěte se projeví jako bílé zanícené fleky, zespoda narůžovělé. 
Dítě může mít také růžovou uhrovitou vyrážku.

Bílé skvrny na jazyku dítěte po kojení mohou být jen skvrny
od mléka. Pro přesnou diagnózu je nutné navštívit svého
praktického lékaře. 

Řešení
Kandida obvykle vyžaduje léčbu jak matky, tak i dítěte. 
Domluvte si proto schůzku se svým praktickým lékařem.

Příliš mnoho mléka
Ze začátku bude pravděpodobně Vaše mléko vytryskávat 
agresivnějším způsobem a poté se síla průtoku ustálí. Dítě se 
může při polykání dusit, pokud je proud mateřského mléka 
příliš silný a často k tomu polyká i vzduch.

Příznaky
Maminky mají často zkušenosti s prudkým tokem mléka, 
pokud trpěly nalitím či překrvením prsou, ucpanými kanálky 
nebo mastitidou.

Řešení
Při každém kojení použijte pouze jedno prso. Můžete nechat 
dítě krmit se na této straně tak dlouho, jak jen bude chtít. 
Zachyťte počáteční silný tok mléka například do ručníku 
a nechte dítě se přisát, až se tok mateřského mléka ustálí 
pouze do pravidelného kapání.

Ploché/vpáčené bradavky
Vpáčené nebo ploché bradavky se vyskytují u jedné  
z deseti žen a jsou způsobeny krátkou mléčnou žlázou,  
která bradavku zatahuje a brání jí ve vystoupení. Speciální 
podpora, poloha a umístění dítěte může být vším, co je 
potřeba. Dítě si při sání mléka může bradavku vytáhnout  
o tolik prsní tkáně, kolik jen bude potřebovat, a pohodlně se 
nakrmit.

Pokud máte ploché nebo vpáčené bradavky, může Vám 
pomoci AVENT Niplette. Ten pomocí jemného savého 
podtlaku stimuluje mléčné kanálky a vytáhne bradavku ven 
do malého plastového kloboučku.

V ideálním případě je dobré začít kloboučky používat ještě  
před začátkem těhotenství nebo v průběhu prvních šesti 
měsíců těhotenství, dokud nezačnou být bradavky příliš 
citlivé. Po narození miminka mohou být také použity, několik 
minut před každým kojením, pro dočasné vytažení bradavky. 
Odstříkání mléka před začátkem kojení může také napomoci 
k vytažení vpáčené bradavky.
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Krmení mimo domov
Je mnohem jednodušší jít ven – pokud dojde 
na kojení, nepotřebujete řešit lahve, ohřívání, přepravu atd.
Mléko je k dispozici tam, kde jste Vy a Vaše miminko.

Jednou z mnoha výhod kojení je, že je mléko vždy k dispozici,  
ve správné teplotě a zdarma. Některé prvorodičky jsou 
nervózní, pokud mají kojit na veřejnosti. Nejlepší způsob, jak 
zvládnout tento ostych, je zkusit si to nejdříve doma.

Začněte trénovat před zrcadlem s použitím šály nebo šátku.  
Volba správného oblečení může také hodně pomoci.

Zkuste hledat „friendly places“ = místa, kde Vám vyjdou vstříc,  
pokud budete potřebovat miminko kojit. Mnoho obchodních 
center, dětských obchodů a supermarketů má speciální 
místnosti, kde můžete své miminko nakrmit a přebalit. 

Pamatujte, to, co děláte, je pro Vaše miminko to nejlepší. 

Někdy pomůže jít s kamarádkou, která má starší miminko.
Může Vás vzít na místa, která zná,kde se budete cítit dobře 
a kde budete moci kojit v klidu a pohodlí. 

Odsávání mléka
Proč odsávat mléko?
Umění odstřikovat z prsou mateřské mléko se může stát 
nenahraditelným pomocníkem pro vylepšení a prodloužení 
Vašeho kojení v následujících případech:

• Pokud je Vaše dítě nemocné nebo nedonošené může být 
krmeno právě odstřikovaným mateřským mlékem, dokud 
nebude plně schopno se krmit přímo z Vašich prsou.

• K podpoření průtoku mléka ještě předtím, než Vaše dítě 
začne sát. 
V případech, kdy se zdráhá, nebo je netrpělivé.  
Nebo v případě, kdy jsou Vaše bradavky podrážděné.

• K zvláčnění prsních dvorců, jsou-li Vaše prsa nalitá. 
Usnadníte tak přisání Vašeho dítěte.

• K vyprazdňování prsou, když se objevují ucpané kanálky  
nebo mastitida, a Vaše dítě ještě není připraveno k dalšímu 
kojení.

• Pro navyšování produkce mateřského mléka,  
při uspokojování stále vyšších potřeb Vašeho dítěte.

• Mléko může být uskladněno v mrazáku pro případy 
nouzových situací.

• Jakmile se kojení ustálí, celé krmení pak může občas 
proběhnout bez přítomnosti matky, která si místo kojení 
může dopřát zasloužený odpočinek nebo spánek.

Ruční odstříkávání – jak ručně odstříkávat

Pohyb	rukou	zaručí	průtok	mléka	ze	všech	mléčných	
kanálků.	Zpočátku	to	může	být	jen	několik	kapek	
mléka,	obzvláště	v	prvních	dnech.

Když už mléko neteče, vyměňte strany a obměňujte 
tak	dlouho,	dokud	se	kapky	nebo	tok	mléka	nezastaví.
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Ukazováčkem	 
a palcem obejměte 
dvorec	a	zbývajícími	
prsty	s	dlaní	zatlačte	
směrem k hrudníku.
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Express milk illustrations – v2

   

S	rukou	ve	tvaru	
písmene	C	 
(prsty	směřují	dolů,	
palec	nahoru)	
uchopte prs dále  
od prsního dvorce.
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Express milk illustrations – v2

   

Ručně jemně 
masírujte – 
krouživými pohyby 
kolem celého prsu.

1

Opakovaně rytmicky 
stlačujte, palcem  
a	ukazováčkem	lehce	
sjíždějte směrem  
k bradavce.
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Express milk illustrations – v2
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Často kladené dotazy
Bolí kojení?
Zpočátku, v prvních dnech kojení, bývá citlivost bradavek 
poměrně běžná. Pokud bolest odezní do jedné a půl minuty, 
pravděpodobně šlo jen o počáteční citlivost, která brzy přejde 
a časem se stabilizuje. Pokud bolest při kojení přetrvává, 
přerušte kojení a pečlivě postupujte podle pokynů na straně 34, 
které vám pomohou zlepšit techniku kojení. 

Kojením by nemělo docházet od Vašeho dítěte k poranění. 
Každá bolest je obvykle výsledkem nesprávné techniky 
krmení. Požádejte o pomoc svého lékaře, porodní asistentku 
nebo laktační poradkyni.

Jak dlouho bych měla kojit?
Délka kojení z velké části závisí na potřebách Vašeho dítěte. 
Některé děti se naučí krmit velmi rychle, některým to trvá déle. 

Obecně platí, že kojení může trvat od pěti minut do jedné 
hodiny i déle od začátku až do konce kojení. Doba také 
závisí na věku Vašeho dítěte, velikosti a frekvenci, jak často 
je krmeno. Je běžné, že s přibývajícím věkem dítěte je kojení 
efektivnější.

Je lepší krmit z jednoho prsu, nebo ze dvou?
Záleží na tom, jak hladové Vaše dítě je, a kolik máte mléka. 
Mléko se může zastavit 1 až 4×, někdy dokonce i vícekrát 
během jednoho kojení. To znamená, že pokud je Vaše dítě 
malé, může usnout nebo si může už po krátké době krmení 
myslet, že prs je prázdný. Zkuste stimulovat Vaše dítě  
a povzbudit je, aby se znovu přisálo. Poslouchejte známky 
a zvuky polykání a snažte se udržet Vaše dítě přisáté tak 
dlouho, dokud není dostatečně nakrmeno. S příznaky 
prázdného prsu může dítě vykazovat známky spánku  
či frustrace. Nabídněte mu druhý prs. Pokud je dítě stále 
hladové, přisaje se.

Snažte se najít „rovnováhu” mezi tím, který prs nabízíte. 
Například, pokud při jednom kojení krmíte své děťátko jen 
z jednoho prsu, při dalším kojení mu nabídněte ten druhý. 
Pokud dítě hodně saje jen z jedné strany a jen málo z té 
druhé, příště začněte s krmením z té druhé strany.

Budou mít léky, které užívám,  
vliv na mé mateřské mléko?
Většina nemocí může být léčena léky, které jsou bezpečné 
a nemají na mateřské mléko vliv. Z antikoncepce jsou pouze 
antikoncepční pilulky Progesteron považovány za slučitelné 
s kojením. I když je užívání léků v průběhu těhotenství 
považováno za poměrně bezpečné, vždy se poraďte  
s lékárníkem a sdělte mu, že kojíte.

Moje dítě má zkrácenou uzdičku/rozštěp  
rtu; mohu i tak kojit?
Mnoho dětí rozštěpem patra může být plně kojeno. Zkrácená 
podjazyková uzdička, která působí potíže při kojení, může být 
poměrně jednoduše podstřihnuta. Dítě s rozštěpem rtu  
(a neporušeným patrem) může být také kojeno, ale je potřeba 
více času a trpělivosti pro nalezení nejvhodnější polohy pro kojení.  
V tomto případě může být správným řešením vyhledání 
odborné pomoci.

Používání odsávačky
Mléko může být odsáváno pomocí odsávačky, a to buď 
elektrické nebo ruční. Existují tři hlavní druhy odsávaček 
mateřského mléka:

Manuální odsávačka mateřského mléka
Hlavní výhody: úsporná, efektivní, 
komfortní, zcela 
přenosná.

Manuální odsávačka mateřského 
mléka s VIA pohárky
Mateřské mléko můžete odsát přímo 
do VIA pohárku a připravit k uskladnění  
v lednici nebo v mrazáku.

Elektrická 
odsávačka mateřského mléka
Hlavní výhody: zvolíte si rytmus 
odsávání a můžete pohodlně 
relaxovat, k použití doma nebo venku, 
s bateriemi.

Uskladnění mateřského mléka
Odsáté mateřské mléko skladované v ledničce musí být  
do 24 hodin použito, zmraženo nebo zlikvidováno.

Nepřidávejte zbylé mléko k jinému odsátému mléku,  
které máte chlazené. Mléko může být skladováno po dobu 
1-3 měsíců* v domácím mrazáku. Odsáté mléko by se mělo 
přepravovat pouze v chladicím boxu.
*Vezměte, prosím, na vědomí, že se jedná o doporučené časy firmy Philips 
AVENT pro skladování, které jsou konzervativnější než pokyny Světové 
zdravotnické organizace.

Používání zmrazeného mateřského mléka
Mateřské mléko je nejlepší skladovat v dávkách, které mohou 
být použity v jednom dni. Jednou rozmrazené mléko musí 
být použito během následujících 24 hodin. Má-li být mléko 
použito až na pozdější dobu, nechte jej postupně rozmrznout 
při pokojové teplotě a následně dejte do lednice do té doby, 
než jej budete potřebovat. 

Mateřské mléko spotřebujte během jedné hodiny po ohřátí. 
Vždy zlikvidujte mléko, které zbylo po krmení. K okamžitému 
rozmrazení mateřského mléka použijte ohřívač nebo vodní 
lázeň, dokud nedojde k úplnému rozmrazení. Poté ohřejte 
obvyklým způsobem. 

Zásoba mateřského mléka v mrazáku Vám zaručí 
flexibilitu krmení bez nutnosti použití sušené stravy.
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Bude mé dítě potřebovat další tekutiny 
(příkrmy)?
Mateřské mléko obsahuje všechny potřebné látky pro zdravý 
vývoj dítěte a v prvních šesti měsících plně dostačující.

Měla bych být znepokojena ublinkáváním, 
škytavkou či jinými reakcemi mého dítěte 
během kojení?
Ublinkávání je mezi novorozeňaty velmi běžné, Vaše dítě 
jednoduše vyzvrátí nějaké mléko zpět. Může se jednat  
o malé množství, ale občas se Vám může zdát, že Vaše dítě 
vyzvracelo vše, co právě nasálo. 

Většina miminek škytá během i po krmení. Pokud tato situace 
nastane, můžete klidně pokračovat v kojení. Škytání ustane 
samo od sebe a nezpůsobuje Vašemu dítěti žádné potíže. 

Pokud Vaše dítě zvrací opakovaně, zvláště pokud se jedná  
o silné zvracení, vyhledejte svého praktického lékaře.

Mohu kombinovat kojení a dokrmování 
mateřským mlékem alternativním způsobem?
U většiny žen trvá tří až šest týdnů každodenního kojení,  
než se ustálí dostatečné množství dobrého mateřského 
mléka v pravidelných intervalech. 

Užívání lahvičky (i když se jedná o odstříkaní čí odsáté 
mateřské mléko) během doby, než se dostatečné množství 
Vašeho mléka ustálí, může vézt ke zvýšenému spolehnutí 
se právě na tento typ krmení, což následně může vézt 
k předčasnému ukončení kojení. Jakmile je Vaše krmení 
pravidelné, většina dětí je schopna se adaptovat  
na krmení jak kojením, tak i pomocí lahvičky, pokud je 
to právě to, co si přejete. Možnost dát Vašemu dítěti 
příležitostně lahvičku odstříkaného či odsátého mléka může 
v některých případech v kojení spíše pomoci, než aby to mělo 
negativní následky.

Mohu pokračovat v kojení, pokud se vrátím 
velmi brzy po porodu do zaměstnání?
Ano, určitě je to možné. Mnoho kojících žen pokračuje  
v ranním, odpoledním a nočním kojení a odstříká své 
mateřské mléko do lahviček, aby dítě mohlo být nakrmeno, 
když je jeho maminka v práci. Pár týdnů před tím, než se 
vrátíte do zaměstnání, zařaďte odstřikování mateřského 
mléka do své každodenní rutiny.

V okamžiku, kdy se vrátíte do zaměstnání, budete potřebovat 
odsávat mléko přesně tolikrát, kolikrát byste dítě normálně 
krmila. Promluvte si se svým zaměstnavatelem ohledně 
vhodného místa pro odsávání a uskladnění Vašeho mléka.

Kdy mám začít dávat svému dítěti tuhou 
stravu?
Současná doporučení navrhují vyčkat s první tuhou stravou 
alespoň do šestého měsíce jeho věku. Podání prvního 
nemléčného příkrmu nemusí nutně znamenat konec kojení.  
V kojení můžete pokračovat tak dlouho, dokud si Vy a Vaše 
dítě budete přát. Od šestého měsíce můžete miminku 
podávat vhodné, rozmělněné a uvařené potraviny.  
Pokud Vaše miminko již zvládne samo sedět, můžete ho 
nechat, aby se pokusilo nakrmit samo. Samozřejmě  
pod Vaším pečlivým dohledem. Ohledně vhodnosti 
nejrůznějších potravin se můžete obrátit na svého lékaře.

Kdy požádat o pomoc 
Pokud máte jakékoliv potíže při kojení, máte jakékoliv 
dotazy, potřebujete poradit nebo máte jiné potíže, neváhejte 
kontaktovat svého lékaře, porodní asistentku nebo laktační 
poradkyni. 

Symptomy, které mohou vyžadovat lékařskou péči:

• Vaše dítě se pravidelně nedožaduje krmení  
– minimálně 8× až 10× za 24 hod.

• Vaše dítě nemá dostatečné množství mokrých  
a zašpiněných plenek

• Máte vpáčené nebo popraskané bradavky

• Vaše prsa se nenalijí mlékem do třetího až čtvrtého dne  
po porodu 

• Vaše dítě je neklidné a zdá se nespokojené po celou dobu 
kojení

• Vaše dítě nepřibývá na váze, nebo váhu ztrácí. Pamatujte,  
pro děťátko je běžné, že ztratí trochu na váze během 
prvních tří dnů života

• Jste si nejistá a potřebujete poradit s kojením

Jak dlouho bych měla kojit?
Prvních 6 měsíců je pro vás a Vaše dítě tím nejdůležitějším 
obdobím, a proto byste měla minimálně tuto dobu zůstat 
doma. Kojení je v této době nenahraditelné. Od ukončeného 
6. měsíce lze ke kojení zavádět nemléčný příkrm. Můžete však 
pokračovat dále v kojení tak dlouho, jak budete chtít vy nebo 
Vaše miminko. Neupravené kravské mléko není pro první 
rok života vhodné, takže pokud přestanete kojit nebo krmit 
odsátým mateřským mlékem, měla byste používat vhodnou 
umělou výživu.

Mohou ženy s malými prsy kojit? 
Prsy všech velikostí a tvarů mohou produkovat mléko  
a téměř všechny ženy mohou kojit. Někdy se pouze potřebují 
naučit správnou techniku. Pokud máte pocit, že něco děláte 
špatně, zeptejte své zdravotní sestry nebo lékaře. Pokud jste 
měla problémy s kojením prvního dítěte, zkuste to znovu,  
u druhého dítěte by mělo být kojení jednodušší. 

Jak zapojit partnera a další členy rodiny? 
Děti potřebují mnoho péče včetně krmení, koupání, chování 
v náruči, hraní a chození na procházky. Když se kojení 
stane zaběhnutou rutinou, můžete mateřské mléko odsát 
a uskladnit. Dítě pak může nakrmit jiný člen rodiny a vy se 
můžete věnovat svému programu.

Přidejte se k nám na Facebooku

www.facebook.com/Philips.AVENT.CZSK



*Výsledek online průzkumu spokojenosti GemSeek z prosince 2015, který proběhl mezi více než 9 000 uživatelkami dětských značek a výrobků.
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