Lækkende bryster: Nyttig viden, tips og tricks
Hvorfor lækker mine bryster?
Når du ammer dit barn, har du måske lagt mærke til, at der lækker mælk
fra det andet bryst. Det er helt normalt og skyldes noget, der hedder
“nedløbsrefleksen” (kaldes også udløbsrefleks eller tømningsrefleks):
Når dit barn suger, udløser det, at hormonet oxytocin frigives i din krop.
Oxytocin påvirker de muskler, der ligger omkring de småbitte hulrum,
hvor mælken lagres i dine bryster, og får dem til at presse mælken ud,

så den “løber ned”. 1 Det er en refleks, der ikke kun bliver udløst, når
du ammer. Du vil måske opleve, at der lækker eller sprøjter mælk ud
af dine bryster, når du hører dit barn græde – eller måske skal du bare
tænke på barnet – når som helst, dag eller nat. Lækagen er tit kraftigst
i de første uger efter fødslen, fordi dine bryster måske producerer mere
mælk, end dit barn har brug for, mens I begge vænner jer til amningen. 2

Nedløb og lækage kan blandt andet udløses af 2

Vidste du det?
Alle mødre er
forskellige, og dine
bryster lækker måske
meget mælk, lidt mælk
eller slet ingen mælk 3

At dit barn suger
ved brystet

Lyden af et spædbarn,
der græder

At der går lang tid
mellem amningerne

At brysterne er
fulde af mælk

Hvornår holder mine bryster op med at lække mælk?

Lækage

6 uger

Den gode nyhed er, at din mælkeproduktion
som regel vil have tilpasset sig dit barns
behov efter fire til seks uger 2,4, og lækagen
kan derfor blive mindre. Det nøjagtige
tidspunkt er forskelligt fra mor til mor. Nogle
synes, at deres produktion hurtigt falder til ro,
mens det tager lidt længere tid for andre. 3

Fødsel

Vidste du det?
Nogle mødre lækker
en smule colostrum
(den tidlige mælk)
under graviditeten 5

3 måneder

Hvad kan jeg gøre?

Amning

Udpumpning

Brug af ammeindlæg

Hvis du ammer dit barn
ofte, og når barnet gerne
vil, kan det hjælpe med at
lette trykket i dine bryster. 2

Hvis du ikke er hos dit barn,
kan du bruge en brystpumpe
til at udpumpe mælk lige så
hyppigt, som dit barn normalt
ville spise. 2

Læg absorberende indlæg ind i din bh, så de
diskret kan opsuge den overskydende mælk.
Du kan få forskellige typer, alt efter hvor meget
mælk, dine bryster lækker. Sørg for at have nogle
af dem lige ved hånden, og skift dem regelmæssigt. 2

Husk: Din fantastiske brystmælk nærer og beskytter dit barn
Få mere at vide om lækage og om, hvordan din mælkeproduktion fungerer, på medela.dk/brystmælklækage
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Der er heldigvis flere ting, du kan gøre, hvis der lækker mælk fra dine bryster. Selvom du ikke kan kontrollere din krops helt normale,
naturlige funktioner, kan du gøre noget ved effekten af dem! Her er de tre vigtigste tips til, hvad du kan gøre for at føle dig forberedt
og tryg, uanset om du er hjemme eller på farten.

