BREAST SOOTHERS
Ο φυσικός τρόπος ανακούφισης από τον πόνο
Ανακούφιση για ευπαθείς και πονεμένους μαστούς
Ο θηλασμός είναι μία φυσική διαδικασία που προσφέρει στο μωρό σας τις απαραίτητες
θρεπτικές ουσίες και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος που χρειάζεται κατά
την ανάπτυξή του. Θα ενισχύσει επίσης τον δεσμό μεταξύ εσάς και του μωρού σας.
Παρόλα αυτά, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ανακαλύψετε ότι χρειάζεστε μεγαλύτερη
άνεση και φροντίδα για το στήθος σας αφού υπάρχουν φορές που οι θηλές και οι μαστοί
σας μπορεί να είναι ευαίσθητοι και ερεθισμένοι.
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Όταν θηλάζετε το μωρό σας, μπορεί αρχικά να αντιμετωπίσετε κάποια ενόχληση και
δυσφορία όταν προσπαθείτε να τοποθετήσετε το μωρό σωστά στο στήθος.
Εάν το μωρό δεν είναι στη σωστή θέση, αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στις θηλές και
να σας προκαλούν πόνο. Οι μαίες θα σας υποστηρίξουν να μάθετε πώς να τοποθετείτε
σωστά το μωρό και υπάρχουν επίσης σύμβουλοι θηλασμού που μπορούν να προσφέρουν
μεγαλύτερη υποστήριξη και να συμβουλεύσουν ώστε να αποφύγετε αυτό από το να
συμβεί.
ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΣΤΗΘΟΥΣ
Πιθανόν να αντιμετωπίσετε δυσκολίες την τρίτη ή τέταρτη μέρα μετά τον τοκετό όπου το
στήθος σας γίνεται σφιχτό, ζεστό και ευαίσθητο, και σας προκαλεί δυσκολία στον θηλασμό.
Αυτό είναι το πιο συχνό πρόβλημα για πολλές μητέρες και προκαλείται από την αύξηση του
αίματος και του υγρού στο χιτώνα του μαστού. Το πρόβλημα αυτό είναι προσωρινό και
συνήθως επιλύεται μέσα σε 24-48 ώρες.
Κάποιες φορές, ωστόσο, οι γαλακτικοί πόροι στο στήθος μπορεί να φράξουν και αυτό να
εμποδίζει τη ροή του γάλακτος και να επιδεινώσει το πρόβλημα της διόγκωσης του
στήθους.
ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ
Οι φραγμένοι γαλακτικοί πόροι μπορεί έτσι να προκαλέσουν, ώστε το γάλα να διαρρέει
στον χιτώνα του μαστού. Αυτή η διαδικασία , λοιπόν, σας δημιουργεί την προδιάθεση να
αναπτύξετε μαστίτιδα και το στήθος σας να γίνει κόκκινο και φλογισμένο. Αν τα
συμπτώματα επιμένουν πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, την μαία σας ή το
γιατρό σας.
Αργότερα όταν απογαλακτίζετε το μωρό σας σε ημι-στερεά τροφή, μπορεί να ανακαλύψετε
ότι συνεχίζετε να έχετε περισσότερο γάλα από όσο πραγματικά χρειάζεστε. Η κατάσταση
αυτή πιθανόν να κάνει το στήθος σας πάλι σφιχτό και ευαίσθητο.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίζετε να βάζετε το μωρό σας στο στήθος όταν αυτό
απαιτεί τροφή και ίσως ανακαλύψετε ότι κάνοντας μασάζ στους μαστούς μπορεί να
καταπραΰνει τον ελαφρύ πόνο που αντιμετωπίζετε.
Τα Breast soothers έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σας προσφέρουν περαιτέρω άνεση και
ανακούφιση από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν αναμιγνύονται με
την παραγωγή γάλακτος. Αποτελούν, επομένως, μία απόλυτα ασφαλή και φυσική μέθοδο
για σας να χρησιμοποιείτε.
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