DONACIÓ I RITUALS
Moltes dones es plantegen què fer amb
aquesta llet que s'extreuen per
alleugerir la tensió dels pits.
Aquí et donem algunes idees:
- Fer una joia de llet
- Regar una planta o un arbre
- Donar-li al germà o germana gran si es
el cas
- Qualsevol altre ritual que et faci sentir
a gust.

CONTACTE
ANHEL VALLÈS

Lactància en cas de
mort gestacional o
neonatal

WWW.ANHELVALLES.ORG
anhel.valles@gmail.com

ASSESSORES DE
LACTÀNCIA

STRIKE25
P R O D U C T I O N S

JUDITH TORREDEFLO
658.12.75.79
JTORREDEFLO@GMAIL.COM

Algunes mares desitgen donar la seva
llet als bancs de llet. Aquesta opció pot
ser molt beneficiosa a nivell emocional i
pot ajudar a començar a elaborar un dol
sa. La llet donada es destina a nadons
ingressats a neonatologia.
Si també es el teu desig donar la teva
llet, consulta amb la llevadora la manera
de portar-ho a terme.

SONIA MALDONADO

ANHEL Associació
de famílies en dol del Vallès

660.17.00.37
SONIAMJ87@GMAIL.COM

*tarifa de cada assessorament a establir per la professional

milan • vancouver • tokyo

INHIBICIÓ FISIOLÒGICA

LACTÀNCIA EN DOL
Desprès del part, el nostre cos es posa en
marxa i comença el procés de lactància. Quan
el bebé neix mort o mor durant el part o als
pocs dies de nèixer, el nostre cos no ho
distingeix i continua amb el seu mecanisme
natural.
Davant d'aquesta lactància les mares en dol
podem tenir reaccions molt diferents:
algunes volem inhibir la producció de llet,
altres volem continuar amb la lactància,
altres ens plantegem la donació als bancs de
llet.
Amb aquest tríptic hem volgut recollir la
informació necessària per aquests moments.

Recomanem buidar gradualment el
pit perquè la producció de llet es
redueixi de manera natural.
Les extraccions s'haurien de fer
quan notis tensió o dolor als pits,
extraccions mínimes per alleugerir i
preferiblement de manera manual.
Aquest procés pot durar dies,
setmanes o mesos segons les
extraccions que es facin.
És important tenir en compte que
pots sentir pujades de llet en
diferents moments del dia.
INHIBICIÓ FARMACOLÒGICA
Des dels centres sanitaris poden
pautar la presa d'una medicació que
Inhibeix la Pujada de la llet.
La seva eficàcia no es del 100%, si la
lactància continua després de
prendre les dosis pautades, et
recomanem seguir els passos de la
inhibició fisiològica.

ALTRES
RECOMANACIONS
- Pots utiitzar un sostenidor que refermi
els pits per evitar la producció d'oxitocina
i, en consecuencia, de prolactina. Aquest
sostenidor hauria de subjectar sense
apretar. No es recomana l'embenatge dels
pits, ja que pot produir molèsties i
problemes afegits, com ara la ingurgitació
mamària, abscessos o mastitis.
- Pots prendre analgèsics per al dolor.
- Pots aprofitar el moment d'una dutxa
calenta per buidar el pit i alleugerir tensió.

Si aquest tríptic ha arribat a les
teves mans perque el teu bebé
ha mort, volem transmetre't el
nostre condol.

DAVANT DE QUALSEVOL PROBLEMA, SI
DETECTES ZONES VERMELLES I CALENTES,
HI HA FEBRE O MALESTAR, O QUALSEVOL ALTRA
COSA QUE ET PREOCUPI,
CONSULTA A LA TEVA LLEVADORA
O A UNA ASSESSORA DE LACTÀNCIA

- Pots comptar amb l'acompanyament
d'una assessora de lactància en aquest
procès.

