
 DOBRÝ ZAČÁTEK  
                  v krmení z láhve



Značka doporučována matkami

  Jste připravena
NA PRVNÍ KRMENÍ 
            Z LÁHVE?

Vážené maminky,  
před Vámi jsou ty nejkrásnější okamžiky 
ve Vašem životě. Je to období velkých změn 
a štěstí, ale také obav z toho, co je pro Vás 
nové a dosud nepoznané. Období před 
i po porodu je plné emocí. Objevují se 
otázky týkající se krmení, výchovy a péče 
o dítě. Proto Vám chceme pro dobrý 
začátek mateřství nabídnout několik 
našich rad a doporučení. 

Přejeme Vám mnoho radostných dnů 
strávených společně s Vaším dítětem

                               Matky Canpolu



UPOZORNĚNÍ: značka Canpol doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte. Alternativní formy 
krmení dítěte vždy konzultujte s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo farmaceutem. Přistupte k němu 
pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující. 

EVROPSKÁ 
ZNAČKA



Funkční protikolikový 
systém

funkční odvzdušňovací systém
usnadňuje krmení ve správné poloze
(tvar dudlíku je podobný matčinu prsu)
vyrobený z jemného a bezpečného silikonu

Průtok a velikost dudlíku

Protikolikový dudlík

minimalizace ko
lik

y

tvar podobný 
matčinu prsu

3-6m

1

0-3m

0

6-12m

2

12m+

3

6m+

4

3m+

5

mléko a čaj první mléko, 
ovocné šťávy 

a čaj

první mléko, 
ovocné šťávy 

a čaj

 mléko a čaj, 
nedoporučujeme 
pro husté pokrmy

husté pokrmy např. 
polévky nebo 
mléčné kaše

při nastavení dudlíku 
označením velikosti 

průtoku ve směru nosu 
dítěte získáte odpovídající 

průtok: pomalý, střední 
nebo rychlý



Aby krmení 
  bylo příjemným zážitkem

Dobrý začátek v krmení z láhve

Nejčastější příčiny koliky
1. Nevyvinutá trávicí soustava neumožňuje správné strávení pokrmu. V takovém případě se 

kolika objevuje mezi 2 - 16 týdnem života a pak by měla ustoupit.
2. Nesprávné krmení, při kterém dítě polyká společně s pokrmem vzduch. 

3. Alergie nebo nesnášenlivost laktózy.

Nejčastější projevy koliky
V průběhu koliky dítě bolí bříško, kroutí se, napíná bříško, krčí nožičky a pláče. Pláč se objevuje cyklicky a může trvat 
dlouho i několik hodin.

Jak zabránit vzniku koliky a jak tišit její projevy?
Pokud kojíte, pamatujte na správnou stravu, vyvarujte se těžce strávitelných, smažených jídel a potravin, které 
způsobují nadýmání jako jsou např. švestky, višně, kapusta, hrách. Kojení dítěte vyžaduje klid a koncentraci, snažte 
se vyhnout kojení pokud jste Vy nebo dítě podrážděni. Velmi důležité je také správné přistavení dítěte k prsu nebo 
k láhvi, aby při příjímání potravy zbytečně nepolykalo vzduch. Při krmení z láhve používejte protikolikový dudlík a 
dbejte, aby byl po celou dobu krmení naplněn mlékem. 

Po jídle je velmi důležité, aby si dítě odříhlo - zbaví se tak vzduchu nahromaděného v bříšku. Proto noste dítě ve 
vzpřímené poloze, tak aby se jeho hlavička opírala o Vaše rameno (položte si na něj plenu), můžete také jemně 
poklepat dítě po zádech. Aby jste dítěti ulevili, můžete provést protikolikovou masáž (pouze u dětí starších 1-ho 
měsíce, které již mají zahojený pupík). Pokud Vaše dítě trápí kolika příliš často, masírujte mu několikrát denně bříško 
(jednorázová masáž je nedostačující), nejlépe 30 minut po jídle nebo při výměně pleny, ale nikdy tehdy, kdy už 
pláče nebo je podrážděné - to situaci ještě zhorší.

více informací v oddílu:

výživa - kojenecké láhve

Lehká, průhledná a odolná 
Pro�lovaný tvar 
(pohodlné a bezpečné držení)
Přesná a dobře čitelná stupnice
(rychlá a přesná příprava pokrmu)
Široké hrdlo 
(snadné mytí a plnění)
Vyrobena z bezpečného a odolného materiálu 
(polypropylén, BPA 0%)
Protikolikový dudlík EasyStart

Protikoliková láhev

Dobrý začátek 
v krmení z láhve

Made in UE

minimalizace ko
lik

y

správná poloha při k

rm
en

í

www.canpol.cz



120, 240 ml 120, 240 ml120, 240 ml

Doporučujeme nákup láhve známé značky, která zaručuje, že je 
láhev bezpečná pro Vaše dítě a splňuje požadavky norem 
kladených na výrobky určené pro styk s potravinami. Při výběru 
láhve nezapomeňte vzít v úvahu i věk dítěte a tomu přizpůsobit 

Jak vybrat správnou láhev pro Vaše dítě? výběr objemu láhve a velikost průtoku dudlíku. Dudlík má svým 
tvarem připomínat matčin prs, což usnadňuje krmení ve správné 
poloze. Vybírejte protikolikový dudlík i láhev, protože ty 
minimalizují riziko polykání vzduchu během krmení a tím snižují 
vznik bolestivých kolik dítěte.

Protikoliková  láhev

Dobrý začátek   v krmení z láhve



120, 240, 300 ml120, 240, 300 ml

Doporučujeme nákup láhve známé značky, která zaručuje, že je 
láhev bezpečná pro Vaše dítě a splňuje požadavky norem 
kladených na výrobky určené pro styk s potravinami. Při výběru 
láhve nezapomeňte vzít v úvahu i věk dítěte a tomu přizpůsobit 

Jak vybrat správnou láhev pro Vaše dítě? výběr objemu láhve a velikost průtoku dudlíku. Dudlík má svým 
tvarem připomínat matčin prs, což usnadňuje krmení ve správné 
poloze. Vybírejte protikolikový dudlík i láhev, protože ty 
minimalizují riziko polykání vzduchu během krmení a tím snižují 
vznik bolestivých kolik dítěte.

120, 240, 300 ml

Protikoliková  láhev

Dobrý začátek   v krmení z láhve



Dobrý začátek 
v krmení z láhve

Lehká a bezpečná skleněná láhev
Ideálně hladká a průhledná
(dobře se udržuje v čistotě)
Odolná vůči změnám teploty (mražení, 
vyvařování – tzv. tepelný šok)
Přesná a dobře čitelná stupnice
Široké hrdlo (snadné mytí a plnění)
Vyrobena z obnovitelných 
přírodních surovin
Protikolikový dudlík EasyStart

Protikoliková skleněná 
láhev

Dobrý začátek v krmení z láhve

minimalizace ko
lik

y

správná poloha při k

rm
en

í

Krmení plné emocí:
            bezpečné a s láskou
  

Spokojené a s láskou
Vaše dítě lépe než kdokoliv jiný cítí Vaše emoce, proto se musíte před krmením cítit spokojeně a klidně. Pokud jste 
rozrušená i Vaše dítě začne být zneklidněné. Nekrmte dítě pokud pláče nebo křičí - jeho dýchací cesty jsou otevřené a 
pokrm se může dostat do hrtanu místo do jícnu, což zvyšuje nebezpečí zadušení nebo zalknutí. V takovém případě dítě 
nejdříve utište, přitulte ho. Dítě potřebuje cítit Vaši blízkost a lásku, která mu dává pocit bezpečí a jistoty.

Bezpečná poloha
Při krmení z láhve by dítě nemělo pouze rovně ležet, protože hrozí nebezpečí zadušení nebo zalknutí. I když je dudlík 
vytvořený podle vzoru matčina prsu a má omezený průtok, mléko z něj vytéká vlivem gravitace bez ohledu na to, zda dítě 
z láhve saje. Při krmení z láhve má být hlavička výše než trup dítěte. Tato poloha připomíná pozici dítěte při kojení. Důležitá 
je zejména tehdy, pokud kombinujete kojení a krmení z láhve. 

Jak správně přistavit dítě k láhvi?
Vložte dudlík dítěti do úst tak, aby láhev svírala s tváří dítěte pravý úhel. Nevkládejte dítěti do úst celý dudlík, ale pouze jeho 
zúženou část, rty dítěte se opírají o jeho rozšířenou část. Dbejte, aby byl dudlík vždy naplněn mlékem, minimalizujete tak 
množství vzduchu polykaného dítětem při pití z láhve.

Přestávky v krmení
Při pití z láhve dítě polyká vzduchové bublinky, které způsobují, že se cítí syté ještě před tím, než vypije celou porci pokrmu. 
Proto dělejte vždy po několika minutách přestávky, aby si dítě odříhlo (dejte dítě do vzpřímené polohy, tak aby se jeho 
hlavička opírala o Vaše rameno, můžete ho jemně poklepat po zádech). Po takové přestávce dítě dostane opět chuť k jídlu. Láhev je vyrobena novou technologií z bezpečného 

a odolného skla. Proto je lehká, bezpečná a zcela 
průhledná, navíc je ideálně hladká 
- nemá žádný boční šev.více informací v oddílu:

výživa

Krmení plné emocí:
            bezpečné a s láskou 
  

SKLO

www.canpol.cz



Krmení od prvních dnů života

Skleněné láhve jsou doporučovány nejmladším dětem 
(0-6 měsíců), které jsou krmeny druhou osobou, která 
drží láhev. Dobře se udržují v čistotě, déle drží teplotu 
podávaného pokrmu. Skleněné láhve Canpol babies 
jsou odolné vůči dlouhým a rychlým změnám teploty 
(tzv. tepelný šok) - mražení, vyvařování. Velmi důležité 
je, aby skleněná láhev splňovala požadavky všech 
bezpečnostních norem, proto vždy kupujte láhve pouze 

Kdy je dobré zvolit skleněnou láhev?
známých značek.                                                                
Skleněné láhve jsou vyrobeny z obnovitelných 
přírodních surovin, což je důležité 
zejména pro matky, které chtějí 
vychovávat dítě v souladu 
s ochranou přírody. Pokud 
jste ekomatka, je to ideální 
výrobek pro Vás a Vaše dítě.

120, 240, 330 ml120, 240, 330 ml 120, 240, 330 ml



Důkladná sterilizace 
za 10 minut

Elektrický parní sterilizátor
s košíkem na doplňky

Efektivní – ničí většinu známých bakterií
Bezpečný - nevyžaduje použití dalších chemických 
prostředků, vypíná se automaticky
Ekonomický - spotřebuje pouze 90 ml vody
Objemný – pojme 5-6 láhví a další drobné doplňky

Nezapomeňte, že je nutné sterilizovat láhve 
a dudlíky pro děti mladší 6-ti měsíců. Pouze při 
teplotě 100°C se ničí všechny nebezpečné bakterie, 
které mohou způsobovat střevní infekce dítěte. 
Láhve a dudlíky před prvním použitím vyvařte po 
dobu 5 minut ve vařící vodě, pak přelévejte vařící 
vodou nebo použijte parní sterilizátor. Jím 

Proč sterilizovat láhve?

vytvářená vodní pára zaručuje důkladnou 
a rovnoměrnou likvidaci většiny známých 
bakterií a zaručuje čistotu sterilizovaných 
předmětů. Sterilizátory jsou k láhvím šetrnější 
než jejich vyvařování, jsou praktické a objemné.                                                  
Upozornění: Před sterilizací očistěte láhve 
a dudlíky od zbytků pokrmu.

pouze 90 ml

pojme 5-6 láhví

Můžete ho použít na sterilizaci doplňků ke krmení, 
drobných dílů odsávaček a dalších pomůcek 
každodenní péče o dítě.



Hygiena a bezpečnost

Proč sterilizovat láhve?

vytvářená vodní pára zaručuje důkladnou 
a rovnoměrnou likvidaci většiny známých 
bakterií a zaručuje čistotu sterilizovaných 
předmětů. Sterilizátory jsou k láhvím šetrnější 
než jejich vyvařování, jsou praktické a objemné.                                                  
Upozornění: Před sterilizací očistěte láhve 
a dudlíky od zbytků pokrmu.

Canpol babies 
                 - kvalita a bezpečnost 
  Firma Canpol Sp. z o.o. SKA je evropským výrobcem kojeneckých potřeb. Neustále 

zvyšuje výrobní standardy svých produktů. Díky tomu výrobky se značkou Canpol 
babies splňují požadavky všech kvalitativních i bezpečnostních předpisů kladených 
na výrobky pro děti do 3 let a výrobků určených pro styk s potravinami.

Certi�kát ISO 9001:2008, který �rma získala v roce 2012 deklaruje,  že systém řízení 
ve �rmě Canpol babies odpovídá požadavkům kladeným předpisy této normy při 
projektování výrobků i obalů, jejich výrobě a prodeji. 

"V roce 2014 proběhla ve �rmě  Canpol  interní kontrola kvality certi�kační �rmou 
TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a z jejich  rukou Canpol  získal certi�kát  GMP(Good 
Manufacturing Practices). GMP představuje ocenění  používání nejlepších, v Evropě 
dostupných  výrobních postupů a dodržování předpisů  nutných pro výrobu 
kvalitních, bezpečných výrobků prostých všech případných nečistot.

GMP představuje neustálou a důslednou kontrolu všech etap výrobního procesu 
od nákupu surovin, přes jeho skladování, výrobu, balení, značení po skladování 
a distribuci hotového výrobku."

Matky Canpolu doporučují používání prověřených výrobků, které splňují 
požadavky nejpřísnějších norem na kvalitu a bezpečnost výrobků a jsou potvrzeny 
získáním renomovaných certi�kátů.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certi�cation

EVROPSKÁ 
ZNAČKA



Krmení z láhve:

•   kojenecké láhve (min. 2 kusy)

•   dudlíky (jiný na mléko, jiný na kaši, atd.)

•   termoobal (ideální na procházky, pomáhá 
udržovat požadovanou teplotu)

•   ohřívač

Pokud krmíte mateřským mlékem budete 
potřebovat i:

•   odsávačku (ruční nebo elektrickou)

•   zásobníky nebo sáčky na uchovávání 
odsátého mléka

 

PRVNÍ SPOLEČNÉ JÍDLO 
                       budí velké emoce 
- co budete potřebovat při krmení z láhve?

Hygiena a bezpečnost láhví a odsávačky:

•   kartáč na čištění láhví a dudlíků

•   sterilizátor

Více informací na:
www.canpol.cz     
www.facebook.com/pages/Canpol-CZ/659366344143165?ref=hl  

Nezapomeňte, že je nutné sterilizovat láhve 
a dudlíky pro děti mladší 6-ti měsíců. Pouze při 
teplotě 100°C se ničí všechny nebezpečné bakterie, 
které mohou způsobovat střevní infekce dítěte. 
Láhve a dudlíky před prvním použitím vyvařte po 
dobu 5 minut ve vařící vodě, pak přelévejte vařící 
vodou nebo použijte parní sterilizátor. Jím 

vytvářená vodní pára zaručuje důkladnou 
a rovnoměrnou likvidaci většiny známých 
bakterií a zaručuje čistotu sterilizovaných 
předmětů. Sterilizátory jsou k láhvím šetrnější 
než jejich vyvařování, jsou praktické a objemné.                                                  
Upozornění: Před sterilizací očistěte láhve 
a dudlíky od zbytků pokrmu.

Tato publikace jakož i jakákoli její tištěná nebo elektronická část: fotogra�e, kompozice, logotypy a reklamní slogany, nemůže být použita: reprodukována, 
kopírována, půjčována a distribuována bez předchozího písemného souhlasu �rmy CANPOL Sp. z o. o. S.K.A.

Distribuce v ČR:                                                                                
MALEWO Havířov, s.r.o.
739 34 Šenov, Těšínská 445
tel. +420 596 890 635, +420 731 444 671
fax: +420 596 887 602

www.canpol.cz


