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U U S I L L E  Ä I D E I L L E

Lola&Lykken



Imetys on ehdottomasti yksi niistä
asioista, joka voi tuntua uudesta äidistä

haastavalta. Kyseessä on täysin
luonnollinen ja intuitiivinen prosessi, jota

äidit ovat harjoittaneet kautta aikojen.
Tästä huolimatta imetys voi tuntua

mutkikkaalta, etenkin jos kyseessä on
ensimmäinen lapsi.

Tyypillisiä ongelmia ovat mm. vaikeudet
imuotteessa, nännien arkuus, imetyksen

oikea ajoitus sekä päätös siitä,
kannattaako imettäminen ylipäätään.
Tässä oppaassa kerrotaan kaikki, mitä

sinun tulee tietää imetyksestä.
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1. Imetyksen perusteet
Imetys alkaa oikeasta imuotteesta, joka voi tuntua aluksi hieman
hankalalta. Kun vauva on oikeassa asennossa, imettäminen on
huomattavasti mukavampaa äidille. Tästä syystä oikea imuote on
äärimmäisen tärkeä. Vauvan suun tulisi peittää koko nännin alue, jotta
vauva voi käyttää kieltään, suutaan ja huuliaan hieroakseen maitoa
ulos maitorauhasista. 

Miten imettäminen tapahtuu?

Pidä vauvaa rintojen edessä siten, että vauvan vatsa on omaa
vatsaasi vasten. Vauvan pään tulisi olla suorassa ja samassa linjassa
muun kehon kanssa.
Auta vauvaa avaamaan suu kutittamalla vauvan huulia nänneilläsi.
Jos vauva ei reagoi tähän, voit puristaa hieman maitoa vauvan
huulille.
Jos vauva kääntyy pois rinnalta, voit silittää vauvan poskea itseäsi
lähimmältä puolelta. Tämä auttaa vauvaa kääntymään
refleksinomaisesti takaisin sinua kohti.

Näin varmistat, että vauva saa hyvän imuotteen:
   



Kun vauvan suu on kunnolla auki, tuo vauva rinnalle ja anna
vauvan tarttua rintaan itse.
Tässä vaiheessa tunnistat oikean imuotteen siitä, että vauvan
huulet ovat auki ja leuka ja nenä koskettavat rintaasi. Voit joutua
vetämään hellästi vauvan alahuulta alaspäin, jotta vauva ei ime
omaa suutaan.
Varmista, että vauva imee rintaa. Tunnistat tämän vahvasta,
tasaisesta rytmistä, joka koostuu imusta, nielemisestä ja
hengittämisestä. Liike näkyy vauvan poskilla, leuassa ja korvissa. 
Jos imuote on pielessä, voit keskeyttää imemisen ja aloittaa
koko prosessin alusta. Kuten yllä mainittiin, oikean imuotteen
löytyminen voi vaatia useita yrityksiä - tämä on täysin normaalia. 

Rintojen hamuaminen
Käsien, huulien tai kielen imeminen
Suun avaaminen
Huulten maiskuttelu
Itku

2. Imetyksen ajoitus
Imetyskerrat voivat tuntua pitkiltä aloittelevasta imettäjästä, mutta
on tärkeää antaa vauvalle riittävästi aikaa. Useimmiten
imetyskerran pituus on noin 20-30 minuuttia. Anna vauvan pysyä
rinnalla niin kauan, että rinta on imetty täysin tyhjäksi, sillä
takamaito sisältää runsaasti rasvaa ja kaloreita. Rintaa tulisi vaihtaa
vasta sitten, kun toinen rinta on imetty täysin tyhjäksi. Seuraamalla
vauvaa voit saada paremman käsityksen siitä, milloin rinta on tyhjä.
Vauva voi joko päästää irti rinnasta kokonaan tai imurytmi hidastuu.
Usein vauva nukahtaa ruokinnan jälkeen.

Yleisti ottaen vastasyntynyt tulisi ruokkia 8-12 kertaa päivässä. Tämä
tarkoittaa, että vauvaa tulee imettää noin 3-4 tunnin välein, myös
öisin. Alussa vauvalla ei välttämättä ole vielä varsinaista ruokahalua,
joten imetys tulee aloittaa itse. Tämän jälkeen voit seurata, milloin
vauva kertoo olevansa nälkäinen. Näitä merkkejä ovat muun
muassa:

Jokainen vauva on oma yksilönsä, joten nämä ovat vain yleisiä
ohjenuoria. Opit tuntemaan oman vauvasi ajan mittaan, jolloin
yksilölliset tarpeet ja kaavat tulevat tutuksi.



KEHTOASENTO

Vauvan pää lepää sen puolen kyynärtaipeessa,
jolla imetät vauvaa. Vauvan kehoa tuetaan
samalla kädellä. Pidä rinnasta kiinni toisen
puolen kädellä ja tarjoa rintaa vauvalle.

RISTIKEHTOASENTO

Muuten kehtoasennon kaltainen, mutta vauvan
päätä kannatellaan vastakkaisen puolen kädellä.

KAINALOASENTO

Tästä voi olla hyötyä, jos synnytit sektiolla, rintasi
ovat suuret ja/tai nännisi matalat tai vetäytyneet.
Asennosta on apua myös vauvoille, jotka ovat
imetyksen aikana mielellään pystysuorassa
asennossa. Vauva lepää vatsa kylkeä vasten, jalat
imetettävän rinnan puoleisen käden alla. Rintaa
tuetaan toisen puolen kädellä.

TAKANOJA-ASENTO

Tämä on rennompi imetysasento. Nojaa
taaksepäin sohvalla tai sängyllä, tyynyt vartalon
tukena. Aseta vauva makuulle rinnan päälle,
siten että vauvan vatsa on vatsaasi vasten ja
poski rinnallasi.

KYLKIASENTO MAKUULLAAN

Tästä asennosta on myös hyötyä sektiolla
synnyttäneille, mutta se on myös erittäin
mukava asento, sillä voit samalla levätä
imettäessäsi. Makaa kyljelläsi tyyny pään alla.
Vauva on kasvotusten äidin kanssa siten, että
pää on samassa linjassa rinnan kanssa.

3. Imetysasennot
Seuraavat asennot auttavat monia äitejä tekemään imettämisestä ja
vauvan tukemisesta helpompaa. Voit myös tukea tyynyillä käsivarsia,
kyynärpäitä, kaulaa tai selkää, jotta tuntisit olosi entistä
mukavammaksi. Voit kokeilla kaikkia asentoja, kunnes löydät sinulle ja
vauvallesi parhaan vaihtoehdon.



Erilaiset ongelmat ja haasteet liittyvät äitiyden moniin osa-alueisiin,
eikä imetys ole mikään poikkeus. Useimpiin haasteisiin on kuitenkin
olemassa helppo ratkaisu. Tässä on muutamia ongelmia, joita saatat
kohdata imettäessäsi.

RINTATULEHDUS (MASTIITTI)

Mastiitilla tarkoitetaan rintatulehdusta, joka voi johtua paitsi
bakteerista, myös maidon pakkautumisesta rintoihin. Tulehduksen
aiheuttavat bakteerit voivat päästä nänneihin tai maitorauhasiin äidin
iholta tai vauvan suusta. Rintatulehduksen oireita voivat olla aristavat
rinnat tai flunssan kaltaiset oireet, kuten kuume ja heikotus. Jos kärsit
näistä oireista, ota yhteyttä välittömästi terveyskeskukseen. Jos äiti on
kuumeinen, hoitona käytetään yleensä suun kautta otettavia
antibiootteja. Rintatulehdusta ei voi varsinaisesti ehkäistä, mutta
kehon puolustusjärjestelmästä huolehtiminen auttaa suojautumaan
tulehduksilta yleisesti ottaen. Nuku siis riittävästi ja syö terveellisesti.

Yleisiä haasteita
imetyksessä



HALKEILEVAT NÄNNIT

Aristavista ja halkeilevista nänneistä johtuva kipu on valitettavasti
yleistä imettäessä. Kipu voi kuitenkin pahentua entisestään väärän
imuotteen seurauksena, joten varmista että vauvan suu on kunnolla
sekä nännin että nännipihan ympärillä. Kipua voi kokeilla lievittää
erilaisilla tuotteilla, kuten lanoliiniöljyllä, viilentävillä liivinsuojuksilla
ja erilaisilla voiteilla.

SAMMAS

Sammas eli rinnan hiivatulehdus voi oireilla äidin rinnoissa tai
vauvan suussa. Oireina ovat punoittavat rinnat, joissa voi näkyä
myös rakkuloita. Rinnoissa voi tuntua myös terävää kipua
imetyksen aikana. Sammasta hoidetaan voiteena levitettävällä
sienilääkityksellä. Tulehdusta voi ehkäistä huolehtimalla käsien
pesusta ja ottamalla maitohappobakteereita.

TIEHYTTUKOS

Jos maito ei pääse kulkemaan ulos rinnasta, nänni voi kipeytyä ja
tuntua kuumalta ja turvonneelta. Hieronta, lämpimät suihkut ja
lämpöpakkaukset voivat helpottaa kipua, mutta vaivasta ei pääse
eroon muuten kuin imettämällä. Virtaava maito saa ennen pitkää
tukoksen avautumaan.
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Vaikka osa vauvoista vuorottelee imetyksen ja pulloruokinnan välillä
jo heti alusta alkaen, monet äidit haluavat luoda imetysrutiinin ennen
pulloruokinnan aloittamista. Yleensä noin kuudennen viikon tienoilla
rutiini alkaa olla selvillä, jolloin äidillä on riittävästi aikaa käyttää
elektronista rintapumppua ruokintakertojen välillä. Jos olet
palaamassa äitiyslomalta takaisin töihin, kannattaa pumppaaminen
aloittaa jo muutamaa viikkoa aiemmin, jotta maitoa on valmiiksi
varastossa.

Voit pumpata silloin, kun se sopii itsellesi parhaiten. Yleensä
pumppaaminen kannattaa kuitenkin ajoittaa aamuun, jolloin rinnat
ovat mahdollisimman täynnä. Jos käytät sähköistä rintapumppua,
voit myös pumpata toisesta rinnasta samalla, kun imetät vauvaa
toisella rinnalla. USB-ladattavan sähköisen rintapumpun avulla voit
pumpata milloin ja missä tahansa, ilman että sinun tarvitsee olla
virtalähteen lähettyvillä. 

Kun pumppaat maitoa, yritä rentoutua ja tehdä olosi
mahdollisimman mukavaksi. Hieronta, eteenpäin nojaaminen tai
lämpöpussin käyttäminen voivat auttaa maidon herumista. Varmista,
että rintapumpun suutin on tiiviisti nännin ja nännipihan ympärillä.
Yleensä noin 20-30 minuuttia riittää tyhjentämään rintoja mukavasti.

Pumppaus ja säilytys

Monet imettävät äidit eivät
valmistaudu lainkaan maidon
pumppaamiseen. Tällä on kuitenkin
paljon hyötyjä: äiti saa tauon
imetyksestä, ja maitoa on aina
saatavilla. Lisäksi pumppaaminen
auttaa ehkäisemään rintojen
pakkautumista. Tutustu Lola&Lykken
Sähkökäyttöinen Rintapumppu -
rintapumppuun. Tämä on moderni
ja älykäs rintapumppu, jonka avulla
voit pumpata maitoa helposti ja
kätevästi.
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Merkitse päivämäärä pakkaukseen
Sekoita maitoa kevyesti, jotta pinnalle mahdollisesti nouseva
rasva sekoittuu muuhun maitoon. Älä ravista maitoa, jotta
maidon tärkeät ainesosat säilyvät paremmin.
Siirrä lypsetty maito jääkaappiin tai pakastimeen pumppauksen
jälkeen. Jos pakastat maidon, tee se pienissä (60-120 ml) erissä
myöhempää käyttöä varten.

Kiristä pullonkorkki tai pakkauksen kansi vasta, kun maito on
jäätynyt kokonaan.
Jätä yläosaan pari senttiä tilaa, sillä maito laajenee
pakastuessaan.
Säilyä maito pakastimen takaosassa – älä ovessa.

SÄILYTTÄMINEN

Jos pumppaat maitoa, sinulla tulee olla hyvä säilytyspaikka maidolle.
Voit käyttää säilytyspusseja ja pulloja, mutta kätevämpi vaihtoehto
voi olla elektroninen pumppu, jonka avulla voit pumpata suoraan
maitopussiin. Maito tulee pakastaa enintään n. 150 ml kokoisissa
erissä. Muista merkitä päivämäärä jokaiseen pussiin, sillä maito säilyy
pakastimessa enintään 6 kuukautta.

MUISTA JOKAISEN PUMPPAUKSEN JÄLKEEN

 

VINKKEJÄ MAIDON PAKASTAMISEEN
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Merkitse maitopakkauksiin päivämäärä, jolloin maito on lypsetty.
Käytä ensin vanhin maito.
Rintamaitoa ei tarvitse välttämättä lämmittää. Osa äideistä
käyttää maidon huoneenlämpöisenä, osa kylmänä.
Sulata jäinen maito jääkaapissa yön yli. Jos maito tulee heti
käyttöön, voit sulattaa maidon asettamalla pullon tai pussin
lämpimässä vesihauteessa tai juoksevan veden alla.
Älä lämmitä maitoa koskaan mikrossa. Mikrossa lämmittäessä
maitoon voi muodostua kuumia kohtia, jotka vahingoittava
maitoa ja voivat polttaa vauvan suun.
Sekoita maito varovasti ja testaa lämpötila pudottamalla pisara
ranteen iholle. Maidon tulisi tuntua mukavan haalealta.
Käytä sulatettu rintamaito 24 tunnin sisällä. Älä koskaan pakasta
sulatettua maitoa uudelleen.

VINKKEJÄ MAIDON SULATTAMISEEN JA LÄMMITTÄMISEEN
  

Lola&Lykke® Sähkökäyttöinen
Rintapumppu

Kevyt, hiljainen, kannettava
rintapumppu USB-laturilla –
täydellinen hankinta äideille,
jotka haluavat olla liikenteessä ja
pumpata vapaasi missä vaan.
Kosketusnäyttö ja linjakas
muotoilu tekevät
pumppauksesta erittäin kätevää.
Digitaalisessa näytössä on
muistipainike ja ajastin, jonka
avulla voit kätevästi seurata ja
tallentaa tietoja
pumppauskerroista.
 
Käytä koodia MAMA10 ja saat
10 % alennuksen!
 
Lue lisää
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Imettäjän ostoslista

Eri tuotteet voivat tehdä imetyksestä mukavampaa. Esimerkiksi
imetysliivit ovat ehdoton hankinta. Imetysliivit tekevät vastasyntyneen
ruokkimisesta helpompaa, sillä voit avata toisen kupin joutumatta
riisumaan liivejä kokonaan. Imetyssuojista on myös paljon apua, sillä voit
imettää vauvaa ilman, että kukaan edes huomaa sitä. Rintapumppu on
hyödyllinen hankinta, sillä sen avulla voit huolehtia vauvan ruokkimisesta
silloinkin, kun olet muualla tai et pysty imettämään.

Lola&Lykke® Liivinsuojukset, Bambuu

TNämä liivinsuojat ovat vedenkestäviä,
imukykyisiä ja ehkäisevät vuotoja. Uniikki
kaareva muoto mukautuu täydellisesti
äidin vartaloon tarjoten maksimaalista
mukavuutta.
 
Luonnollinen bambu on antibakteerinen,
hajustamaton, pehmeä ja imukykyinen
materiaali. Se tarjoaa imettäville äideille
mukavuutta koko päiväksi. Luonnollinen
bambu ei ärsytä ihoa, vaan se tuntuu
erittäin pehmeältä ihoa vasten.

Lue lisää

 Tukee maidon tuotantoa
 Auttaa maitoa virtaamaan
 Parantaa nesteytystä

Lola&Lykke® Luomu Imetystee

Tämä uniikki imetystee koostuu
100 % orgaanisista,
kofeiinittomista ja hyödyllisestä
yrteistä, kuten fenkolista ja
aniksesta. Ainesosat on valittu
huolellisesti siten, että ne tukevat
maidon tuotantoa ja virtausta.

Lue lisää
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Imettäjän ruokavalio muistuttaa pitkälti odottajan ruokavaliota –
joskin se on huomattavasti joustavampi.

Imettävän keho polttaa keskimäärin 300-500 lisäkaloria päivittäin,
riippuen siitä imetätkö vauvaa täysin vai osittain (jos imetät täysin,
poltat jopa 450-500 lisäkaloria). Jos et huolissasi siitä, saatko
riittävästi kaloreita vastataksesi vauvan tarpeisiin, älä murehdi. Et
tarvitse kovin paljon enempää kaloreita, kuin mitä söisit normaalisti.
Vain 1-2 lisäannosta muutamalla aterialla täyttävät lisäkaloreiden
tarpeen helposti.

Hyvä imettäjän ruokavalio on sellainen, joka sisältää runsaasti
ravintopitoisia ruokia. Koska monipuolinen ruokavalio muuttaa
maidon makua ja hajua, vauva saa tutustua moniin erilaisiin
makuihin. Tänään syömäsi porkkana, thaimaalainen ruoka tai salsa
voi saada vauvasi haluamaan näitä ruokia myös tulevaisuudessa.
Avartamalla pikkuisen makujen maailmaa jo ennen kiinteään
ruokaan siirtymistä voi jopa ehkäistä ruoan kanssa nirsoilua.

Imettäjän ruokavalio



A-vitamiini
B1-, B2-, B6- ja B12-vitamiinit
C-vitamiini
D-vitamiini
Seleeni
Jodi

Hedelmät: Omenat, banaanit, mustikat, appelsiinit, mansikat,
tomaatit, avokado, aprikoosi
Kasvikset: Lehtikaali, pinaatti, sipuli, valkosipuli, porkkana, kurkku,
parsa, paprika, parsakaali, kukkakaali, peruna, bataatti
Palkokasvit: Pavut, linssit, kikherneet
Pähkinät ja siemenet: Manteli, chia-siemenet, saksanpähkinä,
kookospähkinä, kurpitsansiemenet, maapähkinät,
pellavansiemenet, parapähkinät
Viljat: Tumma riisi, kaura, kvinoa
Terveelliset rasvat: Kookosöljy, oliiviöljy, kalanmaksaöljy, avokadoöljy,
chia-siemenet, pellavansiemenet
Eläinperäiset tuotteet: Kananmunat, rasvaton liha, öljyiset kalat,
maito, jugurtti, juusto, maksa, simpukat, katkaravut, osterit

Huolehdi seuraavien olennaisten ravintoaineiden saannista
imettäessäsi:

Monet yleiset (ja herkulliset) ruoat sisältävät runsaasti edellä mainittuja
ravintoaineita. Tässä on vielä muutamia parhaita ruokia imettäjälle:

Pyri juomaan tavallista enimmän – vähintään 3,75 litraa vettä muiden
nestettä sisältävien lähteiden (vihannekset, hedelmät jne.) ohella.
Luonnollisesti vedentarve vaihtelee yksilöllisesti aktiivisuuden,
asuinpaikan ja muiden tekijöiden perusteella. Kuuntele siis kehosi
viestejä.

Jos tunnet olosi heikoksi, kärsit päänsärystä, pyörryt tai olet janoinen,
juo lisää vettä. Nesteytystä voi seurata myös virtsan perusteella. Jos
virtsa on keltaista tai tummaa, se kertoo nestehukasta. Pyri
huolehtimaan riittävästä nesteytyksestä esimerkiksi juomalla lasillinen
vettä aina imettäessäsi.

Kalsium
Foolihappo
Rauta
Kupari
Sinkki



Usein kysyttyä

1. Miten siirtyä imetyksestä pulloruokintaan?
Oikeiden välineiden, kuten pullojen ja tuttien valitseminen voi auttaa
pulloruokintaan siirtymistä. Voit joutua kokeilemaan muutamaakin eri
vaihtoehtoa ennen kuin löydät vauvallesi sopivan. Seuraa vauvan kehoa ja
käytöstä, jotta näet mistä hän pitää ja mistä ei. Myös ruokkijan vaihtamisesta
voi olla apua. Jos vauva tunnistaa hajusi, hän saattaa kieltäytyä pullosta.
Pyydä kumppaniasi tai muuta perheenjäsentä kokeilemaan vauvan
ruokkimista. Lopuksi on hyvä muistaa, että pulloruokintaan siirtyminen voi
vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. Jos arastelet pulloruokintaan siirtymistä, älä
pakota itseäsi siihen välittömästi, vaan aloita pikkuhiljaa. Äkillinen siirtyminen
voi olla fyysisesti kivuliasta ja emotionaalisesti raskasta niin äidille kuin
vauvallekin.

2. Voinko imettää, jos rintani ovat pienet?
Rintojen muodolla ja koolla ei ole merkitystä rintaruokinnan kannalta. Koko ei
myöskään vaikuta siihen, kuinka paljon maitoa äiti voi tuottaa. Imettäminen
onnistuu, vaikka nännipihat (nänniä ympäröivä alue) olisivat suuret tai nännit
vetäytyneet. Myös rintaleikkauksen läpikäyneet naiset voivat imettää. (Huom.
Jos rintoja on pienennetty merkittävästi leikkauksella, maitotiehyet ja -
rauhaset on saatettu poistaa, jolloin äiti voi tuottaa vähemmän maitoa.)

3. Kuinka kauan minun tulisi imettää?
Monet terveydenhuollon tahot suosittelevat, että vastasyntynyttä tulisi
imettää vähintään 12 kuukauden ajan. Kuuden ensimmäisen kuukauden ajan
vauvan ruokinta tulisi tapahtua yksinomaan imettämällä. Tämä tarkoittaa,
että kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vauvoille ei anneta muita
ruokia tai nesteitä kuin äidinmaitoa. Jos imetät jostain syystä vähemmän
aikaa, imettämisestä on kuitenkin hyötyä sekä sinulle että vauvallesi.

4. Voinko imettää, jos olen sairas?
Jotkut naiset luulevat, ettei sairaana ollessa tulisi imettää. Useimmat yleiset
sairaudet, kuten nuha, kausiflunssa tai ripuli eivät kuitenkaan tartu
äidinmaidon välityksellä. Itse asiassa äidinmaito sisältää vasta-aineita. Nämä
vasta-aineet auttavat suojaamaan vauvaa sairaudelta. Jos sairastat flunssaa –
kuten sikainfluenssaa tai koronaa, vauvan lähellä olemista tulisi välttää
tartunnan ehkäisemiseksi. Pyydä tällöin jotain tervettä ruokkimaan vauvasi.

5. Kuinka kauan minun tulisi imettää kerralla?
Tälle ei ole olemassa mitään varsinaista aikasuositusta. Imetys voi kestää 15-
20 minuuttia per rinta – vaihdellen pidemmästä lyhyeen aikaan. Vauvasi
viestii sinulle, kun hän on valmis. Jos olet huolissasi siitä, saako vauva
riittävästi maitoa, keskustele lääkärisi kanssa.


