
Letáček vznikl za podpory
Ministerstva zdravotnictví České republiky

Při obtížích kontaktujte nutričního terapeuta
EB Centra:

Tel.: +420 532 234 318  
E–mail: nutricni@debra-cz.org

  Přesuňte dítě k prsu, dotkněte se bradavkou horního 
rtu.

 Mírně odsuňte ústa.
  Opakujte do té doby, dokud dítě neotevře ústa 
doširoka a nemá jazyk vepředu. 

  Anebo, což je lepší, přejděte jemně bradavkou podél 
horního rtu dítěte, od jednoho koutku k  druhému, 
dokud dítě neotevře ústa doširoka.

 Pohybujte dítětem, ne prsem!

Umělé náhrady mateřského mléka

V některých případech může být pokrytí zvýšených 
energetických nároků dítěte s EB výlučným kojením 
obtížné. Nejčastějšími příčinami je nevhodná poloha 
při kojení, kdy dítě není schopné přijmout dostatečné 
množství mateřského mléka, či prs kvůli bolesti odmítá. 
Ačkoli se mateřské mléko plně přizpůsobuje nárokům 
dítěte, mělo by být při neprospívání dítěte doplněno 
o adekvátní množství umělých hydrolyzovaných 
náhrad mateřského mléka či vhodně volené kojenecké 
enterální výživy–sippingu. 

Pokud chcete dítě s EB dokrmovat umělou výživou  
a zároveň kojit, poraďte se o možnosti kombinace se 
specialistou EB Centra – dětským gastroenterologem, 
nutričním terapeutem. Ten zvolí typ umělé výživy.

Dítě při pití z láhve a prsu zapojuje jiné svalové 
skupiny.  Kojení využívá největší hlavový sval, který 
vykonává minimální pohyb. Při pití z  láhve je potřeba 
zapojit více malých svalů, které musí vyvinout 
maximální úsilí. Pití z  láhve způsobuje dítěti hypoxii 
(nedostatečné prokrvení tkání) a stres. Navíc je dítě 
vystaveno 2 ×  vyššímu riziku vzniku zánětu středního 
ucha.

Dudlík i láhev způsobují v ústech dítěte s EB více 
bolestivých puchýřů a erozí než-li prs matky. Bradavka 
je oproti dudlíku a láhvi měkká a pružná a v průběhu 
kojení se její tvar přizpůsobuje tvaru úst dítěte. 
Při kojení jsou ústa méně traumatizována. Zvláště u dětí 
s EB je používání dudlíků a láhví spojeno s častějším 
výskytem infekce Candidy Albicans, kvasinky která 
vytváří bolestivé bělavé povlaky na rtech a v ústech.

Vhodnějším způsobem je krmení dítěte pomocí 
lžičky či malého pohárku.

ZÁVĚREM:
Pro posouzení množství vypitého mléka během 

kojení, správnosti přisátí, správnosti polohy je 
nesmírně důležité, aby nutriční terapeut osobně viděl, 
co dítě a  matka dělají během jednoho celého kojení. 
Pozorování kojení může být klíčové pro to, aby se dal 
s jistotou identi� kovat problém a pomocí praktického 
nácviku kojení ho pomoci odstranit.

Rizika používání dudlíku a láhve Naučte dítě otevřít ústa doširoka:

Nejvhodnější strava
pro kojence s EB

Význam mateřského mléka
a umělých náhrad

Ing. Bc. Gabriela Janíčková
nutriční terapeut, laktační poradce



Snižuje riziko zánětu středního ucha
Podporuje rozvoj mozku
 Ochrana proti průjmům, gastritidám a střevním 
kolikám
Posiluje imunitu – obsahuje imunoglobuliny
 Zlepšuje anatomickou formaci dutiny ústní a přispívá 
k rozvoji zdravých zubů
 Snižuje riziko respiračních onemocnění a náchylnosti 
k infekčním onemocněním
Prevence  syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS)
 Výborný zdroj vysoce vstřebatelného železa, zinku, 
probiotik a nenasycených mastných kyselin EPA 
a DHA, podporujících rozvoj mozku

Výhody kojení pro matku:
 Nižší riziko rakoviny prsu a vaječníků, dělohy 
a endometria
 Urychluje zavinování dělohy a snižuje riziko krvácení 
po porodu 
Urychluje návrat k původní hmotnosti
Snižuje riziko vzniku osteoporózy
Šetří čas a peníze

Mateřské mléko je dokonale navrženo s cílem 
podpořit růst a vývoj kojence s EB. Obsahuje vzácné 
protilátky, které jsou důležitou obranou proti infekci, 
které jsou děti s  epidermolýzou vystaveny. Pro děti 
s  EB je velmi výhodné a přínosné přijímat mateřské 
mléko, byť jen na krátkou dobu. Dle zkušeností 
lékařů a  nutričních terapeutů DEBRA UK je možné 
novorozence s EB kojit stejně dobře jako děti zdravé. 

I když má dítě puchýře v ústech, nemusí to být 
způsobeno výlučně kojením a není důvod proč 
v těchto případech s kojením přestat.

Puchýře během kojení většinou samovolně 
prasknou. Bolest z  prasknutí puchýře dítě nevnímá, 
jelikož mu útěchu proti bolesti poskytuje právě doba 
strávená na prsu matky.

Pro snížení rizika vzniku puchýřků v  oblasti tváří 
a úst je doporučováno použití parafínových mastí 
či vazelíny, která minimalizuje tření. Vazelínou potřete 
před kojením ústa, dásně, tváře a bradavky.

Kojte dítě „na požádání“ – tak často jak si samo 
přeje. Kojení uvolňuje v mozku dítěte hormony, které 
snižují vnímání bolesti a navozují příjemné pocity. 
Kojení dopřejte dostatek času, nespěchejte. 

Pokud máte příliš nalitá prsa, před kojením trošku 
mléka odstříkejte.

Ujistěte se, zda dítě přikládáte k prsu správně a zda 
je správně přisáto. Snížíte tak riziko vzniku nových 
puchýřků, poranění bradavek a dítě přijme větší 
množství mléka.

Pokud má vaše miminko více bolestivých puchýřů 
a kojení není možné, nepoužívejte láhve, ale zkuste 
dítě krmit odstříkaným mlékem pomocí malé lžičky 
či pohárku. 

I přes všechna úskalí kojení dětí s EB je mateřské 
mléko tou nejlepší možnou terapií, jak předcházet 
prohlubování malnutrice a podpořit imunitní systém 
a obranyschopnost.

Příčná poloha pro levý prs
Pravou rukou podpořte zátylek miminka tak, aby 

vaše 4 prsty vytvořily polštářek pro tvář dítěte. Prsty 
držte těsně při sobě.

Význam mateřského mléka a kojení

Kojení je mnohem víc než jen pití mléka!

Kojení pomáhá vytváření vztahové vazby mezi matkou 
a dítětem, kojení podporuje rozvoj mozku, dokáže dítě 
utišit, uspat, uspokojit, dodává pocit bezpečí, tiší bolest, 
dodává energii, pozitivní náladu, pomáhá udržet tělesnou 
teplotu, pomůže, když nepomáhá nic jiného...

Je možné kojit dítě s EB?

Výhody kojení pro dítě: Zde je několik tipů maminek EB dětí a odborníků:

Technika správného přisávání dítěte

Položte si zadeček dítěte na předloktí. Tělíčko a nohy 
dítěte by měly být obtočené kolem matky.

Přitáhněte zadeček dítěte ke svému tělu vnitřní nebo 
spodní částí předloktí. To způsobí, že se dítě přiblíží 
k prsu s bradavkou nasměrovanou k hornímu rtu.

Nesnažte se přiložit prs k dítěti. Místo toho přiložte 
tělo dítěte ke  svému tělu, přičemž hlavička se sama 
dostane do správné polohy automaticky.

Hlavička by měla být mírně zakloněná, nos nahoře. 
Brada děťátka se přibližuje k  prsu. Nos se prsu vůbec 
nedotýká.

Dítě přiložte, až když doširoka otevře ústa. Tím 
předejdete špatnému přisátí a vzniku bolestivých 
bradavek.

Správně přiložené miminko pokrývá dolním rtem 
a ústy většinu dolní poloviny dvorce. Po přiložení je 
horní ret dítěte blízko bradavky a nad rtem je zřetelný 
dvorec.  Brada je zabořená v prsu, nos je volný, prsu se 
vůbec nedotýká. Dítě má doširoka otevřená ústa a je 
dostatečně přisáto tak, aby získávalo z prsu dostatečný 
tok mléka.
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