Kun vauva syntyy...
...hänen vatsansa on pieni...
yhden päivän ikäisen vauvan vatsan koko 5-7ml eli kuin hasselpähkinä, lasikuula tai
sormustin

...ja kolostrum täyttää sen:
kullankeltaiset pisarat ovat tiivistä ravintoa pienelle vatsalle.
Vauva tilaa rinnalla lisää pisaroita ja kas, pisarat muuttuvat
sadekuuroiksi

sillä maito nousee...
kolmen päivän ikäisen vatsan koko on 22-27ml eli kuin neljäsosadesin mitta
ja
kymmenen päivän ikäisen vatsan koko on 45-60ml eli kuin golfpallo tai saksanpähkinä

...ja riittää...
kun vauva saa olla rinnalla usein, hän kertoo rinnalle, paljonko maitoa
tarvitaan.

...ja asettuu sopivasti!
Rinta tilaa lisää, kun rinta on tyhjä, ja jarruttelee maidon tuloa, kun
maitoa kertyy rintoihin.
Säätösäännöt:
Jos maitoa pitää tilata lisää, vaihtele rintaa usein, sillä jokainen vaihto
lisää herumista ja heruminen lisää maidon tilausta.
Jos maitoa tulee liikaakin, imetä pitkään samasta rinnasta, niin toinen
rinta jarruttelee sillä aikaa.

Mukavia imetyshetkiä!
Mistä syntyy mukava imetyshetki?
Äiti istuu tyynyin pehmustetulla valtaistuimella (näin aluksi –
myöhemmin imetys kyllä sujuu missä vain) ja...
...

Vauva on hyvässä asemassa, kun:

–

kaula on suora nielemistä varten
niska vapaa liikkumaan
pää on sopivalla kohdalla, nenä ja nänni vastatusten
kädet halaavat äitiä mukavasti

–

peppu ja jalatkin ovat tukevasti äitiä myöten.

–
–
–

Sylissä on syliolo.

Kokeile! Ota vesilasi ja vettä.
1) Paina leuka alas rintaa vasten ja yritä nielaista. Nyt olet vauvana
joutunut liian kauas kyynärtaipeeseen. Pikkuvauvan pää on äidin
kyynärvarrella.
2) Käännä leuka olkapäätä kohti ja nielaise. Nyt olet vauvana äidin
sylissä selällään ja koetat ottaa kiinni isosta hampurilaisesta oman
korvasti kohdalta. Kierrä selkä ja jalatkin vastakkaiseen suuntaan
ja mieti, onko se mukava asento syödä.
3) Tutki, missä kohdalla päätä ja leukaa pitämällä on mukavinta
nielaista.
Tutki myös, miten kieli liikkuu, kun nielet vettä eri asennoissa.

Vauva siirtää maidon kielellään.
Vauva ei oikeastaan ime, vaan ottaa ison haukun rinnasta ja sitten
siirtää kielellä maitoa rinnasta kauas kitalakeensa asti.

Kokeile! Kaukana suusi takana alkaa pehmeä kitalaki. Nänni
venyy sinne asti, kun vauva saa rinnasta hyvin kiinni, ja koko matkan
huulilta suuta myöten vauva siirtää maitoa.

Mutta entä jos...?

...Vauva päästää irti?
On hyvin tavallista, että vauva ottaa kiinni ja päästää irti, ottaa kiinni ja
päästää irti monta kertaa.

...Vauva päästää irti ja itkee?
On hyvin tavallista, että vauva ottaa kiinni ja päästää irti, venkuroi ja
parkuu, ja sitten kuitenkin ottaa lopulta kiinni ja pääsee alkuun. Hän
opettelee ja yllättyy, hermostuu ja rauhoittuu, ja oppii jokaisella kerralla
lisää.

...Äitiä itkettää ja hän haluaa vauvan ja rinnan irti toisistaan?
Älä vedä vauvaa, koska rinta venyy perässä, vaan ujuta sormi hellästi
suupielestä. Sitten tee tilannekartoitus.
–

–

Jos imetys itkettää, itke: se helpottaa. Sitten on aika etsiä apua.
Imetys ei ole kärvistelylaji. Älä usko tutkimatta, jos joku sanoo, että
tuo nyt vain kuuluu asiaan.

Imetys saattaa sattua ensimmäisen viikon ajan imetyskerran alussa 10
sekuntia. Muu on liikaa.
Myös mieltä painava huolestumisen tunne on liikaa!
Apua on:
–
–
–

Kätilöt: pyydä, että joku katsoo rauhassa, miten imetyskerta sujuu. Soita kotiutumisen
jälkeen. Pyydä lupa käydä päiväseltään ohjattavana.
Neuvola: pyydä aika nopeasti, käy päivystyksessä hoitotunnilla.
Imetyksen tuki ry:n imetystukipuhelimen koulutetut vastaajat kuuntelevat ja auttavat
hahmottamaan tilannetta.

Sinä olet vauvallesi aina rakas äiti.

