Τύποι Θηλάστρων
Αυτόµατες ηλεκτρικές αντλίες µε έµβολο
Αυτές οι αντλίες υψηλής ποιότητας έχουν αυτόµατο κύκλο, δυνατότητα διπλής αντλήσης και
«µιµούνται» πιο αποτελεσµατικά τον τρόπο θηλασµού του µωρού. Ορισµένες φορές αυτά τα
θήλαστρα χαρακτηρίζονται ως αντλίες «νοσοκοµειακού τύπου» και συνήθως νοικιάζονται µε τη
βδοµάδα ή µε το µήνα.
Ηλεκτρικές αντλίες διαφράγµατος προσωπικής χρήσης
Οι περισσότερες από αυτές τις αντλίες έχουν αυτόµατο κύκλο και δυνατότητα διπλής άντλησης. Ένα
από τα µοντέλα αυτής της κατηγορίας επιτρέπει στη µητέρα να κινείται κατά τη διάρκεια της άντλησης,
καθώς οι δύο µονάδες άντλησης είναι τόσο µικρές που προσαρµόζονται µέσα στο σουτιέν της και οι
σακκούλες συλλογής γάλακτος χωρούν διακριτικά µέσα σε φαρδιά ρούχα.
Μηχανοκίνητες αντλίες
Αυτά τα µοντέλα έχουν λιγότερους κύκλους ανά λεπτό, χωρίς τη δυνατότητα αυτόµατου κύκλου. Αυτό
σηµαίνει ότι η µητέρα θα πρέπει να διακόπτει η ίδια την αναρρόφηση κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου,
χρησιµοποιώντας ένα κουµπί ή κάποιον άλλο µηχανισµό. Ορισµένες µητέρες αγοράζουν δύο τέτοιες
αντλίες, έτσι ώστε να βγάζουν το γάλα τους ταυτόχρονα κι από τα δύο στήθη.
Αυτές οι αντλίες είναι ελαφριές και λειτουργούν είτε µε µπαταρίες, είτε µε ηλεκτρισµό. Είναι
φθηνότερες, αλλά ενδέχεται να χρειαστούν αντικατάσταση µετά από συχνή χρήση αρκετών µηνών.
Ακόµη, το κόστος των µπαταριών επιβαρύνει το συνολικό κόστος χρήσης τους.
Χειροκίνητα θήλαστρα
Αυτά τα θήλαστρα είναι ευρέως διαθέσιµα, σε φαρµακεία, καταστήµατα βρεφικών ειδών κά.
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:
- Τα κυλινδρικά θήλαστρα.
Αποτελούνται από δύο κυλίνδρους, ο ένας κινείται µέσα στον άλλον και έχουν ανάµεσά τους µια
λαστιχένια φλάντζα για στεγανοποίηση. Η αναρρόφηση του γάλακτος γίνεται τραβώντας τον
εξωτερικό κύλινδρο προς τα έξω και η επαναφορά σπρώχνοντάς τον προς τα µέσα.
- Τα θήλαστρα µε λαβή. Η αναρρόφηση και η επαναφορά γίνονται πιέζοντας και αφήνοντας τη λαβή.

Η Φροντίδα του Θηλάστρου
Ακολούθησε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη φροντίδα κάθε τύπου θηλάστρου. Μετά από κάθε
χρήση καθάρισε προσεκτικά όλα τα τµήµατα που έρχονται σε επαφή µε το γάλα. Ορισµένες
εργαζόµενες µητέρες αγοράζουν ένα επιπλέον σετ εξαρτηµάτων για αυτόµατες αντλίες, έτσι ώστε να
µπορούν να τα καθαρίζουν στο σπίτι και όχι στη δουλειά.
Τα θήλαστρα θα πρέπει να λειτουργούν αποτελεσµατικά και να είναι βολικά στη χρήση τους. Αν η
αντλία σου παρουσιάσει βλάβη ή αν δυσκολεύεσαι να µάθεις τη χρήση της, θα πρέπει να
απευθυνθείς στον κατασκευαστή. Επίσης, το κατάστηµα απ’ όπου την αγόρασες µπορεί να σε
βοηθήσει. Ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές αντλιών πιστεύει ότι το σχολαστικό πλύσιµο
όσων εξαρτηµάτων πλένονται µε ζεστή σαπουνάδα, λύνει τα περισσότερα προβλήµατα που µπορεί
να παρουσιαστούν σε ένα θήλαστρο.

Πώς να Αντλήσεις το Γάλα σου
Η άντληση του γάλακτος µε θήλαστρο είναι µια τέχνη που µαθαίνεται. Άρα µην εκπλαγείς αν στην
αρχή βγάζεις µονάχα λίγο γάλα. Το σώµα σου χρειάζεται να συνηθίσει προκειµένου να λειτουργήσει
το αντανακλαστικό της έκκρισης του γάλακτος («κατέβασµα») µε την αντλία αντί µε το µωρό σου.
Καθώς µαθαίνεις να αντλείς το γάλα σου, µπορείς να ενθαρρύνεις το «κατέβασµά του» κοιτάζοντας
µια φωτογραφία του µωρού σου ή κρατώντας ένα από τα ρουχαλάκια που φορούσε πρόσφατα. Το
ελαφρό µασάζ στο στήθος ή το απαλό στριφογύρισµα της θηλής ανάµεσα στα δάκτυλά σου µπορεί
επίσης να βοηθήσει. Με τον καιρό, η άντληση µε το θήλαστρο γίνεται ρουτίνα και έτσι ορισµένες
µητέρες προτιµούν να κάνουν κάτι άλλο καθώς βγάζουν το γάλα τους, όπως για παράδειγµα να
διαβάζουν ένα βιβλίο ή να µιλούν στο τηλέφωνο.
Μπορεί να είναι εύκολότερο να βγάζεις το γάλα σου το πρωί, όταν αισθάνεσαι λιγότερο κουρασµένη.
Η ποσότητα του γάλακτος που θα καταφέρεις να βγάζεις, δεν θα είναι πάντα η ίδια. Όπως επίσης, το
ένα στήθος µπορεί να παράγει περισσότερο γάλα από το άλλο.

