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UNICEF UK  

BABY FRIENDLY INITIATIVE 

Przewodnik karmienia 

butelką  
Jeśli zdecydujesz się butelką karmić dziecko, ta ulotka 

pomoże Ci to zrobić w jak najbezpieczniejszy sposób. 

Możesz karmić własnym wyciśniętym mlekiem z butelki lub 

może postanowiłaś karmić mlekiem z proszku. W przypadku 

karmienia dziecka mlekiem z proszku w dodatku do mleka 

matki ważne jest, aby karmić jak największą ilością mleka z 

piersi z powodu korzyści zdrowotnych, jakie zapewnia mleko 

matki. Jeśli chcesz powrócić do pełnego karmienia piersią w 

dowolnym momencie, poproś swoją położną lub 

pielęgniarkę o pomoc.  

Którego mleka należy używać? 

Zawsze używaj mleka dla niemowląt/pierwszego mleko 

podczas pierwszego roku, skoro ono zapewnia wszystkie potrzeby twojego dziecka. 

Zmień na pełnotłuste mleko krowie, kiedy dziecko ukończy jeden rok życia. 

Wskazówki karmienia perisią 

Najlepszym rozwiązaniem jest, jeżeli tylko Ty i Twój 

partner będziecie karmić dziecko podczas pierwszych 

tygodni. Pomoże to Twojemu dziecku czuć się 

bezpiecznie, przyzwyczaić się do Twojego sposobu 

karmienia i umożliwić ci bliską i kochającą więź z nim. 

 Trzymaj dziecko blisko siebie, w nieco 

wyprostowanej pozycji. 

 Patrz w oczy dziecka i delikatnie mów do niego. 

 Delikatnie pocieraj dójką górną wargę dziecka, 

aby zachęcić go do otwarcia ust i wysunięcia 

języka. 
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 Włóż dójkę do ust dziecka, pozwalając im wciągnąć ją głębiej do ust. 

 Wyjmij dójkę, aby dać dziecku przerwy w odstępach czasu podczas karmienia. 

 Nie zmuszaj dziecka do spożycia całego mleka, jeżeli go nie chce. 

 Wyrzuć resztkę mleka, jeśli nie zostanie spożyte w ciągu jednej godziny. 

 

 

Sterylizacja butelek i innych przyrządów do karmienia  

Przed sterylizacją, należy umyć i wypłukać 

 Najpierw należy dobrze umyć ręce wodą z mydłem i oczyścić powierzchnie 

robocze ciepłą wodą z mydłem. 

 Wymyj butelkę do karmienia i dójkę w ciepłej wodzie z mydłem przy użyciu 

czystej szczotki do butelek.  

 Przed sterylizacją wypłucz wszystkie przyrządy czystą zimną wodą.  
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Systemy sterylizacji   

 Przeczytaj informacje dotyczące używanego sterylizatora. 

Roztwór do sterylizacji w zimnej wodzie 

 Przygotuj świeży płyn sterylizujący, co 24 godzin, przy 

użyciu odpowiedniej ilości wody na tabletkę(i) 

sterylizacyjną(e). 

 Umieść czysty sprzęt w sterylizatorze, umieścić 

pływającą przykrywkę i upewnij się, że nie ma 

pęcherzyków powietrza zatrzymanych w butelkach.  

 Pozostaw sprzęt do karmienia w roztworze do 

sterylizacji przez co najmniej 30 minut i spłucz roztwór wodą gotowaną przed 

przygotowaniem pokarmu. 

Sterylizator na parę (sterylizator elektryczny lub piec 

mikrofalowy) 

   Ponieważ istnieją różne typy sterylizatorów, należy 

postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli nie jesteś 

pewien, poproś położną lub pielęgniarkę, aby pokazała Ci, jak z 

niego korzystać. 

 

 

 

Sterylizacja poprzez gotowanie 

 Umieść czyste przyrządy do karmienia 

w dużym garnku i upewnij się, że jest 

przykryty wodą. Doprowadź do 

wrzenia i gotuj przez co najmniej 10 

minut. 

 Najlepiej używać butelki i dójki prosto 

po gotowaniu, ale jeżeli nie, to należy 

je złożyć całkowicie wraz z dójką i 

zakrętką, aby zapobiec 

zanieczyszczeniu wnętrza butelki i 

dójki. 

 Regularnie sprawdzaj, że dójki i butelki 

nie są podarte, pęknięte lub uszkodzone. 
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Jak rozrobić pokarm 

 Przed rozpoczęciem czyszczenia należy dokładnie umyć ręce i wyczyścić obszar, 

w którym przygotowywany jest pokarm. 

 Napełnij czajnik przynajmniej 1 litrem świeżej wody z kranu zimnego. Nie używaj 

wody, która była wcześniej gotowana, sztucznie 

zmiękczona lub butelkowanej wody, ponieważ może nie 

być bezpieczne dla dziecka. 

 Zagotuj wodę, i zostaw ją, aby się ochłodziła w czajniku 

przez okres nie dłuższy niż 30 minut, tak, że będzie ona 

miała temperaturę co najmniej 70°C. 

 

 Butelkę należy postawić na czystej powierzchni, ale zostaw dójkę i zakrętkę na 

pokrywie sterylizatora lub w garnku, aby utrzymać je w czystości. 

 Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i wlej odpowiednią ilość wody do 

butelki. 

 Napełnij miarkę dostarczoną w puszce i wyrównaj ją płaską krawędzią czystego, 

suchego noża lub dostarczonym wyrównywaczem.  

 Wsyp proszek do butelki z wodą, używając odpowiedniej ilości miarek na ilość 

wody zgodnie ze wskazówkami producenta. 

 

 

 Trzymając krawędź dójki, przyłóż ją do butelki. Następnie przykręć pierścień 

zabezpieczający do butelki. Przykryj dójkę zakrętką i potrząśnij butelkę, aż 

rozpuści się proszek. 

 Ochłódź roztwór trzymając dolną połowę butelki pod zimną wodą bieżącą. 

Sprawdź temperaturę na wewnętrznej części nadgarstka przed podaniem go 
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dziecku. Powinna być temperatury ciała, co oznacza, że powinna być ciepła lub 

chłodna, ale nie gorąca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo   

Należy rozrobić świeży roztwór do każdego karmienia. Przechowywanie pokarmu, 

nawet w lodówce, może pozwolić, że bakterie rozrosną się w mleku, co mogłoby 

zaszkodzić dziecku. 

Użyj świeżej wody z kranu zimnego. Nie używaj wody, która była wcześniej gotowana, 

sztucznie zmiękczona lub butelkowanej wody, ponieważ może nie być bezpieczne dla 

dziecka.  

Zawsze używaj miarki podanej w puszce i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby upewnić 

się, że dziecko otrzyma prawidłową mieszankę proszku i wody. 

Nie dodawaj niczego więcej do butelki (włącznie z cukrem, kaszką lub czekoladą w 

proszku).  

Nigdy nie rozgrzewaj mieszanki dla niemowląt w piecu mikrofalowym, ponieważ może 

on podgrzać pokarm nierównomiernie (powodując "gorące punkty") i może poparzyć 

usta Twojego dziecka. 
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Karmienie poza domem 

Jeśli potrzebujesz karmić dziecko poza domem, lepiej podawać mleko dla niemowląt 

gotowe do spożycia z pustej, sterylizowanej butelki do karmienia. Jeśli nie jest to 

możliwe, przechowuj gotowy pokarm w torbie termicznej z lodem przez maksymalnie 

cztery godziny.  

Jeśli przygotowany roztwór jest przechowywany w temperaturze pokojowej, należy go 

spożyć w ciągu dwóch godzin, ale nie należy się do tego przyzwyczaić. 

 

This infosheet is available in multiple languages at: unicef.uk/babyfriendly-translations 
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