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SEGÍSÉG A MELLSZÍVÓ HELYES ÉS
VESZÉLYTELEN HASZNÁLATÁHOZ,

HOGY BABÁDAT A LEHETŐ
LEGNAGYOBB BIZTONSÁGGAL

TÁPLÁLHASD ANYATEJJEL!
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Gratulálunk kisbabádhoz! 

Köszönjük szépen, hogy a MOM Basic – et választottad!
Szeretnék segítséget nyújtani a mellszívó helyes és veszélytelen használatához,
hogy babádat a lehető legnagyobb biztonsággal táplálhasd anyatejjel!

Kérlek, vigyázz az eszközre, hogy másnak is segítségére lehessen!

A mellszívót gondosan átvizsgáltuk, alkatrészeket cseréltük, sterilizáltuk, és
lecsomagoltuk. Kérlek, az első használat előtt is sterilizáld az eszközt, a lehető
legnagyobb biztonság érdekében! Mindíg tartsd be a sterilizálás időtartamát,
hogy a sterilizáló folyadék, vagy a hő ne károsítsa a műanyag alkatrészeket!
Gondosan tisztítsd a szelepet, ügyelj rá hogy a csőbe ne kerülhessen tej! Ha
vízkövesednének a műanyag alkatrészek, áztasd be őket ecetes vízbe! Ha nem
használod, húzd ki az adaptert a konnektorból. 

Segíség a mellszívó helyes és
veszélytelen használatához, hogy
babádat a lehető legnagyobb
biztonsággal táplálhasd anyatejjel!

Kedves
Édesanya!

Bármely kérdésed felvetődne a mellszívó
használatával vagy általánosan a bérléssel
kapcsolatban, keress bizalommal!
Írj e-mailt a :
mombasic.keszthely@gmail.com - ra vagy
üzenj messengeren, illetve elérhető vagyok
telefonon is:
+36-30-505-00-84 vagy
+36-30-577-70-96-os telefonszámokon.
 
Jó egészséget, 
megszámlálhatatlan boldog pillanatot
kívánok Neked szeretettel!

Üzletvezető 
Tormáné Viktória
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HOGYAN
TARTSUK
TISZTÁN A
MELLSZÍVÓT? 

Az anyatejjel való táplálás az egyik legjobb
dolog, amit kisbabád egészségéért és
fejlődéséért tehetsz. A fejés a kisbaba anyatejjel
való ellátásának egy lehetséges módja, illetve
nagy segítség lehet ha túl sok – vagy túl kevés
az anyatej mennyisége, mely ezzel az
eszközzel lefejhető, vagy a mell stimulálásával
fokozható a termelés. Innen ered a kétfázisú
elnevezés is. Mellgyulladás esetén is könnyen
lefejhető vele a tej, így megszűnik a pangás,
gyorsabban gyógyulhatunk.

Normál, megfelelően tiszta körülmények között
élő, naponta tisztálkodó, ember bőrén, kezén
és az őt körülvevő tárgyakon is vannak
kórokozó és nem kórokozó baktériumok. Ha
nem fordítunk kellő figyelmet a fejéshez
használt eszközök, valamint a saját kezünk,
mellünk megfelelő fertőtlenítésére, akkor ezek
a baktériumok fejés közben a környezetünkből,
a bőrünkről és az eszközünkről bekerülnek az
anyatejbe.
Ezért nagyon fontos a mellszívó alkatrészeinek
tisztán tartása, mert a mellszívó alkatrészein
visszamaradt anyatejben a baktériumok
gyorsan szaporodnak. Ha a baba koraszülött
vagy más egészségügyi nehézsége lenne, az
egészségügyi ellátószemélyzet egyéb
ajánlásokat is tehet az anyatej biztonságos
fejésére vonatkozóan.

Amikor az anyatej tárolásáról,
eltarthatóságáról beszélünk,
kevés szó esik arról, hogy az
anyatejet milyen és mennyire
megfelelő körülmények között
fejték le, pedig elsősorban ezen
múlik, hogy a tárolás után
fogyasztható lesz-e az anyatej.



Minden
használat előtt 
MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT FONTOS:

A kézmosás!!!

1.Alaposan mossunk kezet szappannal és vízzel minimum 20 másodpercig, használhatunk
fertőtlenítő hatású szappant, plusz kézfertőtlenítő gélt. A törölköző mindig legyen tiszta,
lehetőleg csak Te használd kéztörlésre, gyakran cseréld, vasald ki!

2.Összeszerelés: Tiszta kézzel, a tiszta mellszívó készüléket szereljük össze. Ellenőrizzük, hogy
a tárolás során a mellszívó készülék vagy a csővezeték része nem lett-e szennyezett.
Fertőtlenítő törlőkendővel tisztítsuk meg az egységet, a ki/bekapcsolót és a munkalapot.

3.Tisztítsuk meg a fejés környezetét, az asztalt ahová letesszük.

4. A tároló edénybe közvetlenül fejhetsz, vagy átöntheted tejtároló zacskóba, ezt is készítsd
oda. 



Hogyan
fejjünk? 
Készíts oda egy tiszta vasalt textilpelenkát, ha csöpögne a tej, jó szolgálatot tehet.  
Másik melledhez tehetsz a melltartóba melltartóbetétet, hisz abból is folyhat a tej a fejés során,
vagy használhatsz tejgyűjtő kagylót is, ami összegyűjti a csepegő tejet, melyet szintén
odaadhatsz a babádnak!

Legyen kéznél egy pohár víz, esetleg pár falat ennivaló, a telefonunk. Teremtsünk magunk
köré olyan környezetet, ahol lazítani tudunk. Hallgass zenét, gyújts aromagyertyát, vagy
párologtass. Ülj kényelmesen. A mellszívó a baba ritmikus szívását utánozva, beindítja a
tejleadó reflexet. Ez valakinél lehet pár másodperc, de akár percek is. Hogy ki mennyit tud fejni
egyszerre egy vagy két mellből, ez teljesen egyéni. Lehet 30 ml, vagy akár 200 ml is. 
Lényeg, legyél türelmes! 

Mi is az a tejleadó reflex? 
A tejleadó reflex a mellben található mirigyek összehúzódása, így préselődik ki a tej a
mirigyekből a tejcsatornákba. A tejleadó reflex nélkül a baba a tej mennyiségének csak a
töredékét tudná kiszívni. A tejleadó reflexet az oxitocin hormon indítja be, ugyanaz a hormon,
amelyik a méhösszehúzódásért és az orgazmusért is felel. A tejleadó reflex érzékenyen reagál
a stresszre, idegeskedésre, feszültségre, mert ezek az érzések adrenalint termelnek a
szervezetben, ami elnyomja az oxitocin termelődését. Ezért fontos, hogy mellszívás és
szoptatás közben próbál lazítani, ne stresszelj. Szoptatás közben ha beindul a tejleadó reflex,
akkor a mellünkben egy szúró , "csavaró" érzést érzünk, a baba nagyokat kezd kortyolni. A
reflex beindulhat attól, ha sír a baba, vagy ha csak a babára gondolunk, ekkor átázhat a
melltartó, póló, csöpöghet a tej. A tejleadó reflex beindulását különbözőképpen élik meg a
nők: vannak, akiknek kezdetben igen fájdalmas lehet. Az első napokban ez történhet azért,
mert a szoptatások alatt a méhösszehúzódás erőteljesen jelentkezik. Vannak olyan anyák is,
akik nem érzik kellemetlennek vagy fájdalmasnak a reflex beindulását, inkább bizsergető
érzésként írják le, sőt akadnak olyanok is, akik nem érzik egyáltalán a reflex beindulását, ők a
baba megváltozott szopásából érzékelik a tej beindulását. 

https://www.babaszoba.hu/articles/terhesseg/Az_Oxytocin_11_hatasa?aid=20160728173711
https://www.babaszoba.hu/articles/baba/Szoptatas_a_helyes_mellrehelyezes?aid=20160923181019


Szaporító fejés:

A mellszívó rendelkezik stimuláló funkcióval, végezhetsz 
szaporító fejést is. Ha megetetted a babád, utána közvetlen kezdd el. 
Ekkor  7-7-5-5-3-3-1-1 percig kell fejni az egyik, majd a másik mellett felváltva. 7 percig az
egyiket, majd 7 percig a másikat, majd ugyanígy megismételve 5-3-1 perccel. Akkor is fejni
kell, ha nem jön tej, a mellet érő inger a lényeg. Naponta 1-2-szer megismételhető, amíg el
nem érjük a kívánt hatást.

Egy jótanács, kérlek fogadd meg!

A kezdeti időszakban is, segítséget kérni teljesen normális! Párod biztosan melletted van, de
kérd meg a nagyszülőket, barátnőd nyugodtan, hogy segítsenek! Főzzenek valami finomat,
hisz nagy szükséged van az egészséges tápláló ételekre. Takarítsanak ki, vagy csak
mosogassanak el, fogják meg a babát, hogy nyugodtan megebédelhess, vagy letusolj, hajat
moss. Tudom tombolnak benned a hormonok, de mindent nem kell NEKED megoldani! Te
most szokj össze a babával, tanuld az új helyzetet, regenerálódj testilek, lelkileg, mentálisan!
Ez egy hosszú folyamat, és nem hiába hívják az első hat hetet gyermekágynak! 



Minden 
használat után
MINDEN HASZNÁLAT UTÁN:

Biztonságosan tároljuk a tejet! 

1.A tejgyűjtő üvegre tegyünk kupakot vagy a tejgyűjtő zacskót zárjuk le, felcímkézve
dátummal és időponttal, és tegyük hűtőbe, mélyhűtőbe vagy jégakkuval ellátott
hűtőtáskába. Amennyiben a gyűjtőedényt a kórházbi tartózkodásunk során adjuk le,
nevet is írjunk rá! 

2.Tisztítsuk meg a fejés környezetét! 

3.Szedjük szét és ellenőrizzük a mellszívó készüléket! Szedjük szét a mellszívó
csővezetékét és szereljük szét az összes olyan alkatrészt, ami a mellel/anyatejjel
kontaktusba kerül (például tölcsérek, szelepek, membránok, konnektorok és tejgyűjtő
üvegek).

4.Öblítsük át a mellszívó készüléket! Öblítsük át folyóvízzel azokat az alkatrészeket,
amelyek kontaktusba kerülnek a mellel/anyatejjel, hogy a tejmaradványokat eltávolítsuk.
 

5.Tisztítsuk meg a mellszívót! A fejés befejezése után minél hamarabb tisztítsuk
meg a mellszívó készülék azon alkatrészeit, amelyek közvetlen kontaktusba
kerülnek a mellel/anyatejjel, a következő módok egyikén:



A
MELLSZÍVÓ
TISZTÍTÁSA
KÉZI TISZTÍTÁS - Mosogatóban

Helyezzük a mellszívó alkatrészeit egy tiszta mosogatóedénybe, amelyet kizárólag a kisbaba
etetőeszközeihez használunk. Ne helyezzük a mellszívó alkatrészeit közvetlenül a mosogatóba,
mert a mosogatóban és a lefolyócsőben lévő kórokozók megfertőzhetik a mellszívót. Használjunk
bababarát mosogatószert és vizet! Töltsük fel a mosogatóedényt forró vízzel és adjunk hozzá a
szert. Használjunk súrolókefét! Mosogassuk el az alkatrészeket. Ha kefét használunk, az legyen
tiszta, valamint olyan, amit kizárólag a babaetető eszközökhöz használunk. 
Öblítés: 
Folyóvíz alá tartva öblítsük el az alkatrészeket vagy merítsük alá egy olyan, friss vízzel teli
mosogatóedénybe, amelyet kizárólag a babaetető eszközök elmosására használunk.
Szárítás:
Levegőn hagyjuk alaposan megszáradni. Helyezzük a mellszívó alkatrészeit, a mosogatóedényt és
a mosókefét egy piszok- és pormentes helyen elhelyezett tiszta, frissen mosott és magas hőfokon
vasalt textilpelenkára vagy papírtörölközőre. Ne használjuk a konyharuhát az alkatrészek szárazra
törléséhez vagy ütögetéssel való szárításához, mert kórokozókat vihetünk át az alkatrészekre.
A mosogatóedény és az üvegtisztító elmosása. 
Ha mosogatóedényt vagy üvegtisztító kefét használunk a mellszívó alkatrészek elmosására, ezeket
is öblítsük át megfelelően, és hagyjuk a levegőn megszáradni minden használat után. Érdemes
néhány naponta elmosni őket akár forróvizes mosási és melegen szárító programmal, amennyiben
a mosogatásuk mosogatógép-biztos, vagy kézi mosogatással mosogatószerrel és melegvízzel.

TISZTÍTÁS MOSOGATÓGÉPBEN 
Mosogatás
Tegyük a szétszedett mellszívó alkatrészeket a mosogatógépbe. Biztosítsuk, hogy a kis
alkatrészeket a zárt kosár részbe vagy lyukacsos mosózacskóba helyezzük, elkerülendő, hogy ezek
a mosogatógép szűrőjében landoljanak. Ha lehetséges, a mosogatógépet forróvizes mosogatás és
melegen szárító programon futtassuk (vagy sterilizáló programon); ezekkel ugyanis több kórokozó
elpusztítását segíthetjük elő. 
Kivétel a mosogatógépből. 
Mossunk kezet szappannal és vízzel mielőtt kivesszük és elrakjuk a tiszta alkatrészeket. Ha az
alkatrészek nem teljesen szárazak, helyezzük tiszta, frissen mosott és vasalt textilpelenkára vagy
papírtörölközőre, hogy alaposan megszáradhassanak, mielőtt elpakoljuk őket. Ne használjuk a
konyharuhát az alkatrészek szárazra törléséhez vagy ütögetéssel való szárításához, mert
kórokozókat vihetünk át az alkatrészekre. 



A MELLSZÍVÓ
ALKATRÉSZEK ÉS A
TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK
STERILIZÁLÁSA

Sterilizálás az extra védelemért 

A kórokozókkal szembeni fokozott védelemért
legalább naponta egyszer sterilizáljuk a
mellszívó alkatrészeit. A sterilizálás különösen
fontos, ha a kisbabánk 3 hónaposnál fiatalabb,
koraszülött, vagy betegség, vagy orvosi
kezelés miatt gyengébb immunrendszerrel
rendelkezik. Minden alkatrészt (ideértve az
üvegmosó kefét és mosogatóedényt is) az
alábbi módok egyikén sterilizáljuk. 

Megjegyzés:
Ha olyan mosogatógépet használunk, ami
rendelkezik forróvizes mosogatás és melegen
szárító programmal (vagy sterilizáló
beállítással) a kisgyerekek etető eszközeinek
tisztításához, akkor nem szükséges külön
sterilizálási lépés beiktatása.

Vízkőtelenítés:
A mellszívó műanyag részei
vízkövesedhetnek. Hetente egyszer a
mosogatás után áztasd be ecetes meleg vízbe
a műanyag részeket max. 30 percig, majd
mosogasd el újra alaposan és lehet sterilizálni,
majd használni. A vízkötelenítés nagyban
hozzájárul az eszköz élettartamának
meghosszabbításához, másrészt sterilebben
tartható a mellszívó alkatrész, ha vízkőmentes!

A sterilizálás folyamata:
Első a mosogatás. 
A mellszívó alkatrészeket, üvegtisztító keféket és
mosógatóedényeket csak mosogatás után
sterilizáljuk. 
Fertőtlenítő szerben is áztathatjuk az
eszközöket, a szer használati utasítását minden
esetben tartsuk be!

Sterilizálás. 
Sterilizáljuk a mellszívó készülék alkatrészeit, az
üvegtisztító kefét és mosótálakat az alábbi
módok egyikén. 

Gőzsterilizálás: 
Használjuk a mikrohullámú készüléket vagy a
gőzfejlesztő rendszert a gyártó utasítása szerint. 

Kifőzés: 
A kifőzésre alkalmas, szétszedett alkatrészeket
helyezzük az edénybe és engedjünk rá vizet.
Tegyük az edényt a tűzhelyre és forraljuk fel a
vizet. Forraljuk 5 percig. Az alkatrészeket vegyük
ki tiszta fogóval. Levegőn hagyjuk alaposan
megszáradni. Tegyük a sterilizált mellszívó
alkatrészeket, a mosogatóedényt és az
üvegtisztító kefét tiszta, frissen mosott és vasalt
textilpelenkára vagy papírtörölközőre, kosztól és
portól mentes helyre. Ne használjuk a
konyharuhát az alkatrészek szárazra törléséhez
vagy ütögetéssel való szárításához mert ezáltal
átvihetünk kórokozókat az alkatrészekre. 



Tárolás
TÁROLJUK BIZTONSÁGOS HELYEN A LEGKÖZELEBBI HASZNÁLATIG 

Tegyük lehetővé, hogy a tiszta mellszívó alkatrészek, az üvegmosó kefék és
mosogatóedények a levegőn alaposan megszáradjanak, mielőtt eltesszük őket, így
elkerülhetjük a kórokozók megjelenését és a penész kialakulását. Miután az alkatrészek
teljesen megszáradtak, száraz, védett helyen tároljuk őket, hogy elkerüljük a tárolás alatti
szennyeződést. 

A Biztonságos tárolás:
Helyezzük a mellszívó újra összeszerelt alkatrészeit tiszta, védett helyre, mint például
használaton kívüli, szorosan zárható ételtároló zacskóba. Tároljuk a mosogatóedényeket és
az üvegtisztító keféket tiszta helyen.

TIPPEK A MELLSZÍVÓ CSŐ  és a szelep TISZTÁN TARTÁSÁHOZ
Ha helyesen használjuk, a mellszívó csővezetéke nem érintkezik a lefejt tejjel és nem
szükséges rendszeresen tisztítani. Ha a fejés befejeztével a csővezetékben vízcseppeket
észlelünk, kapcsoljuk le a csővezetéket a tölcsérről/mellszívóról, de ne válasszuk le a
motorról. Indítsuk el a mellszívót pár percre, amíg a csővezeték megszárad. A
csővezetékben előfordulhatnak száradt vízcsepp foltok, mely a használatot nem
befolyásolják. Ha a csővezetékben tej vagy penész található, azonnal dobjuk ki mert nehéz
lesz megfelelően kitisztítani. Ha a csővezeték kívülről szennyeződött, töröljük át vagy
fertőtlenítő törlőkendővel. A szelep egy fehér kis gumi alkatrész. Ügyelj rá, hogy belül is
alaposan kitisztítsd, az átöblítés áztatás nem elegendő. A kis résekben maradhat tej, ezért
mosogatás után ellenőrízd, ha kell, fültisztító pálcika segítségével eltávolíthatod a
tejmaradványokat, ezután sterilizáld!



Előforduló problémák
megoldása:

Mellünk, mellbimbónk mérete formája változó, egyéni tulajdonság. A mellszívóhoz egy
úgynevezett standard tölcsér tartozik, mely a nők nagy százalékánál megfelelőnek bizonyul.
Előfordulhat, hogy neked kisebb vagy épp nagyobb tölcsérre van szükséged! Ez miből
derül ki?
Ha kicsi a tölcsérméret, a mellbimbó a tölcsér falához ér, dörzsöli, nagyon fájdalmas lehet a
fejés. Ha túl nagy, az nem feltétlen jár fájdalommal, de a bimbót nagyon megnyújtja és a tej
folyását befolyásolhatja. 

Milyen tölcsérméretek vannak?

Mellbimbó mérete    Tölcsér mérete
 <17 mm                            21 mm
18-21 mm                        25 mm
22-25 mm                        28 mm
26-28 mm                        30,5 mm
29mm<                             36 mm

Ha a mellszívó szívó ereje gyengébbé válik, akkor nagy valószínűséggel szelepet és vagy
membránt kell cserélni. 
Ha a csöbe tej jut, hagyd abba a fejest és ellenőrizd le az összeszerelést! Valószínű nincs a
cső a helyén. 



Az anyatej
tárolása
A tanácsok betartása nemcsak abban az
esetben fontos, ha az anyatejet másnak adjuk,
de nem elhanyagolható a saját babánk
érdekében sem. Nem elhanyagolandó
szempont, hogy kicsink szervezetének kevés
vagy nagyon sok baktériummal kell elbánnia.
Az anyatej tárolása. Hogyan?
Ha a fejéskor betartottuk a fent olvasható
tanácsokat, akkor:
– az anyatejet legalább fertőtlenített vagy steril,
mindenképpen zárható edényben,
anyatejtároló pohárban, orvosi sterilitású
zacskóban tegyük a hűtőszekrénybe,
– a meleg tejet ne öntsük a hidegre,
– fagyasztás előtt ne tároljuk 24 óránál
hosszabb ideig az anyatejet a normál
hűtőszekrényben,
– az anyatejet ne tároljuk a hűtőszekrény
ajtajában a gyakran változó hőmérséklet miatt,
– az anyatejet ne tároljuk tojás, szalámi vagy
földdel szennyezett zöldség mellett,
– hosszabb idejű tárolás esetén célszerű
olyan méretű tárolóeszközt választani, amiben
1-1 adag fér el,
– már 24 óra alatt is az anyatej rétegződik,
szétválik az üvegben, ez természetes folyamat

Az anyatej tárolásának időtartama. 
Hol? Meddig?
 
Szobahőmérsékleten (19–26 °C)
– maximum 6 óra, de inkább ne maradjon kint
az anyatej.

Hűtőszekrényben, folyamatosan 4–10 °C
között
– 1–3 nap, hőmérséklettől függően, a
hűtőszekrényben a hőmérsékletet
ellenőrizzük le megbízható hőmérővel.

Hűtőszekrényben, folyamatosan 4 °C alatt
– 3–5 nap, attól függően, hogy mennyire
vagyunk biztosak abban, hogy betartottuk a
fertőtlenítésre vonatkozó szabályokat, és a
hűtőszekrényben a hőmérsékletet
ellenőrizzük le megbízható hőmérővel.

Fagyasztva -18 C fokon:
6 hónap



Az anyatej
fogyasztása,
melegítése

Mindig csak annyi anyatejet melegítsünk fel, amennyit a babánk megeszik!

Mivel állás közben az anyatej összetevői szétválnak, ezért felhasználás előtt forgassuk újra össze
az anyatejet, de nem kell rázni, csak ezután öntsünk ki belőle egy adag tejet.

Ne melegítsük az anyatejet mikrohullámú sütőben, mert nem egyenletesen melegednek
benne az ételek, amíg az egyik helyen nagyon forró, addig a másikon csak langyos. Ahol forró,
ott elpusztulnak az anyatejben lévő értékes anyagok. 

Az anyatej kíméletes melegítésére az elektromos üvegmelegítő vagy a vízfürdő ajánlott. Az elsőnél
beállítható a hőfok, így elkerülhető a túlmelegítés. A másodiknál az anyatejes üveget beleállítjuk
egy meleg vizet (nem forró vizet) tartalmazó edénybe. A meleg vizet időnként cseréljük, vagy az
anyatejet meleg, folyó víz alatt is felmelegíthetjük. Melegítés közben időnként forgassuk meg az
anyatejet, és többször ellenőrizzük a hőmérsékletét. A saját anyatejet vagy a korábban már
pasztörizált anyatejet csak étkezési hőmérsékletre kell felmelegíteni. 

A már felmelegített, de el nem fogyasztott anyatejet tovább tárolni nem szabad!

Forrás: 
szoptatasert.hu, ibclc.hu, Az anyatej tárolása. Hogyan, hol és meddig? (heimpalkorhaz.hu),
babaszoba.hu

http://heimpalkorhaz.hu/anyatej/publikacioink/anyatej-tarolas/



