
 

SAĞILMIŞ SÜT BEBEĞE 

NASIL VERİLİR?  
Derin dondurucudan çıkarılan 

dondurulmuş anne sütü öncelikle direk 

oda ısısında değil buzdolabının içinde 

çözdürülmelidir.                                               

İçinde anne sütü olan kap, sıcak su dolu 

başka bir kabın içine konarak çözünmüş 

sütün ılınması sağlanıp, bebeğe 

verilmelidir.  

Sağılan anne sütünün biberon yerine 

kaşık veya geniş ağızlı bir bardak ya da 

fincanla verilmesi daha uygundur. 

Biberon verilmesi bebeğin anne 

memesini reddetmesine, bocalamasına 

neden olur.  

Biberon emziğine alışan bir bebek, 

memeyi iyi kavrama alışkanlığını da 

kaybedebilir ve meme yerine meme 

ucunu emmeye çalışır. 

 Bu da meme çatlaklarına ve en 

önemlisi bebeğin yeterince anne sütü 

alamamasına yol açmaktadır.  

 

ORTACA DEVLET HASTANESİ 

SÜTÜN SAĞILMASI HANGİ      

DURUMLARDA                     

YARARLIDIR? 

Tıkanık, şiş memeyi rahatlatmak için  

Çökük bir meme başından emmeyi 

öğreninceye kadar bebeği beslemek 

için  

Memeyi istemeyen bir bebeği, emmek-

ten hoşlanmayı öğrenene kadar besle-

mek için  

Düşük doğum tartılı ve kuvvetli eme-

meyen bir bebeği beslemek için  

Yeterli ememeyen hasta bir bebeği 

beslemek için  

Anne ya da bebek hasta ise sütün ak-

masını önlemek için  

Dolu memeyi bebeğin almasını kolay-

laştırmak için  

SÜT NASIL SAĞILIR?  

Elle boşaltma, süt sağmak için en iyi yoldur.  

Alet gerektirmez, anne her yerde, her zaman 
yapabilir.  

Sütün sağılacağı kap geniş ağızlı bir fincan 
veya bardak olabilir.  

 Kap önce su ve sabun ile yıkanır, daha sonra 
kaynatılır ya da kaba kaynar su  konur ve 
birkaç dakika bekletildikten sonra boşaltılır.  

SAĞILMIŞ SÜT NASIL  SAKLANIR?  

Temizliğe dikkat edilerek  

sağılan anne sütü;  

      Oda sıcaklığında 3 saat   

      Buzdolabı rafında 3 gün  

      Derin dondurucuda 3 ay 
             saklanabilir.  

Ayrıca uygun kaplarda veya poşetlerde sak-

lanmalıdır. 

 

 



Sağma işlemi sırasında parmak hareketle-

ri yuvarlama şeklinde olmalı, parmaklar 

ile meme derisi ovuşturulmamalıdır.  

El meme etrafında döndürülmeli, masaj 

koltuk altı da dâhil olmak üzere tüm me-

meye uygulanmalıdır.  

Memeleri elle sağarak boşaltma süresi 

yaklaşık 20-30 dakikadır.  

Sıcak ıslak havlu, sıcak duş alma, öne 

doğru eğilerek memeleri hafifçe sallama 

süt akımını kolaylaştırır.  

Öne doğru eğilmek memenin alt bölgele-

rinin de boşalmasını sağlar.  

Süt sağma pompa ile de yapılabilir. Bu-

nun için ucu lastik puarlı huni biçiminde 

veya şırınga şeklinde elle çekilen pompa-

lar ya da elektrikli pompalar vardır. Pom-

palar özenle temizlenmezse, bunlarda 

mikroplar kolaylıkla ürer ve bebek için 

tehlike yaratabilir.  

 

 ANNE SÜTÜNÜN ELLE          
SAĞILMASI EN EKONOMİK 

VE EN KULLANILABİLİR              
YÖNTEMDİR. 

ELLE SAĞMA İŞLEMİNİN                 
BASAMAKLARI  

Sağma işlemine geçmeden önce eller sa-
bunla iyice yıkanır.  

Rahat bir yere oturduktan sonra parmak 
uçları ile yumuşak bir biçimde memeye 
dıştan içe, meme başının etrafındaki kah-
verengi bölgeye doğru masaj yapılır. Ön-
ceden ısıtılmış bir havlu memenin üzerine 
konulursa sütün akışı kolaylaşacaktır.  

Meme, başparmak üstte, diğer parmaklar 
altta kalacak biçimde tutulur 

 

 

 

 

 Eğer meme büyükse bir el memenin üstü-
ne, diğer el memenin altına gelecek şekil-
de tutulmalıdır. Hedef bölge meme başının 
etrafındaki kahverengi bölgenin gerisinde 
kalan alandır. Bazen süt dolu memede süt 
havuzcukları elle hissedilebilir. Süt havuz-
cuklarının bulunduğu bu alanın elle basınç 
yapılarak sağılması gerekir.  

Süt sağılması için baş ve diğer parmaklar 
yavaşça içe, göğüs duvarına doğruve ardın-
dan birbirine doğru bastırılır 

                                                           

. 

 

 

Bastırma işlemi, el göğüs duvarından uzak-
laştırılırken devam ettirilir. Bu şekilde süt 
meme başına doğru itilir. Süt sağma işlemi 
sırasında acı hissedilmemesi gerekir, acı olu-
yorsa uygulanan teknik hatalıdır.  

İşlem tekrarlandıktan sonra süt akmaya baş-
lar. Sağma hareketi ritmik bir şekilde tekrar-
lanmalıdır.  

 

 

 

 

  Süt sağma ile ilgili her türlü soru ve so-
runlarınızı için,yakınlarınızda bulunan 
sağlık kuruluşundan veya hastanemizden 
ücretsiz  danışmanlık  alabilirsiniz 

Tel:0252 282 5313 


