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Pro radost z prvních dnů mateřství

DOBŘE SBALTE
 tašku do porodnice



Vysoceabsorpční tvaro-
vané vložky po porodu 

Superabsorpční

Prodyšné
Superabsorpční

Prodyšné

Velmi tenké a tvarované

Prodyšné

Bezešvé

Elastické

Velmi tenké

Tvarované

Síťované kalhotky 
po porodu

Tampóny do podprsenky

Silikonové chrániče prsních 
bradavek

Super tenké 
a jemné

Tvarované
Praktický obal

snadná obsluha a montáž

velký rozsah regulace síly sání

3 stupňová regulace rytmu sání

tichá a diskrétní

2 způsoby napájení (baterie a síť)

Elektrická odsávačka 

varianta s Aloe Vera:  
působí na pokožku 
antibakteriálně a ury-
chluje hojení bradavek

Pro   radost 
 z prvních dnů   mateřství

Už máte zabaleno?
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Kdy používat odsávačku?
Odsávačku použijte pokud:

•  se objeví mléčné návaly nebo blokády 

•  máte slabou laktaci (nedostatek mléka)

•  máte vpáčené, ploché nebo poraněné 
bradavky 

•  dítě je nemocné a nechce sát

•  potřebujete nechat dítě pod dohledem jiné 
osoby

•  nastoupíte zpět do zaměstnání a nechcete 
přerušit kojení 

Elektrická odsávačka

opravdu pomáhá 
a reguluje laktaci
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• účinná

• intuitivní a jednoduchá obsluha

• obsahuje tvarovanou silikonovou 
masážní vložku

• 3 stupňová regulace rytmu sání

• regulace síly sání (podle potřeb matky)

• velmi tichá

• 2 způsoby napájení 



Podpora v kojení

Ruční odsávačka BASIC

• účinná

• intuitivní a jednoduchá obsluha

• obsahuje tvarovanou silikonovou masážní 
vložku

• sada obsahuje praktický stabilní podstavec

• kompatibilní s láhvemi Canpol babies

Stabilní podstavec

Speciálně tvarovaný profil 
 – odsávačka těsně přiléhá k prsu

Silikonová masážní vložka 
- citlivé a důkladné odsávání 
mléka
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Díly odsávačky
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Tampóny do podprsenky

Kdy a proč použít tampóny do podprsenky?

Tampóny do podprsenky si s sebou sbalte 
již do porodnice, protože po porodu (doba 
začátku laktace je individuální) se začne 
zvyšovat tvorba mléka. Mléčné návaly 
způsobují, že mléko začne vytékat mezi 
krmením - tampóny tak chrání prádlo před 

znečištěním. NEZAPOMEŇTE MĚNIT TAMPÓNY 
DOSTATEČNĚ ČASTO (co 2-3 hodiny). Vlhký 
tampón může po delší době způsobit 
podráždění nebo zánětlivé stavy.

pohodlí a diskrétnost

ABSORBENT
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Tvarované

Varianta s Aloe Vera obsahuje ve 
vnitřní vrstvě výtažek z Aloe Vera,  
který působí na pokožku 
antibakteriálně a urychluje hojení 
bradavek.

Gelující vrstva 
zabraňuje vytékání 
mléka 

Vrstva chránící 
před protékáním

Samolepící pásek



pohodlné

ABSORBENT

Tampóny do podprsenky BASIC
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Gelující vrstva 
zabraňuje vytékání 
mléka 

Vrstva chránící 
před protékáním

Samolepící pásek
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Chrániče prsní bradavky  

Kdy a proč použít chrániče prsní 
bradavky?
Poraněné bradavky se objevují obvykle tehdy, 
když dítě ještě neumí správně uchytit prs. Tehdy 
oceníte chrániče, které chrání bolavé a popra-
skané bradavky, urychlují jejich hojení a návrat  
k přirozenému způsobu kojení.

tvarované

Dobrý začátek kojení

• Tvarovaný  
chránič ideálně přilne k prsu

• tenký silikon  
je zcela bez chuti a zápachu

• praktické pouzdro  
k hygienickému  
uchovávání chráničů

 L

Zásobníky na uchovávání mléka  
a jiných porkmů

• K použití  
v lednici nebo 
mrazničce

• Zásobníky se dají 
díky speciálnímu 
profilu víčka 
stabilně stavět 
na sebe

Ideální na uchovávání mléka a jiných 
pokrmů doma i při cestování.

kompatibilní 
s odsávačkami 
EasyStart

S

mléko kaše

polévky přesnídávky



Je dobré vĚDĚT
Zrakový kontakt matky s dítětem 
povzbuzuje laktaci. Proto je důležitý 
pohled na dítě nebo jeho fotografii při 
odsávání. Naopak největším nepřítelem 
laktace je stres a únava, které blokují 
tvorbu a průtok mléka.

14 dílů v sadě

Kompatibilní s dalšími doplňky

Velký rozsah regulace síly sání 
- umožní přizpůsobit odsávačku 
potřebám každé matky

2 způsoby napájení (baterie a síť) 
umožňují použití odsávačky doma  
i při cestování

2

Silikonová masážní vložka 
- citlivé a důkladné odsávání mléka

4
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3 stupňová regulace rytmu sání  
- vytvořená na přirozeném  rytmu sání dítěte, 
umožňuje rychlou stimulaci průtoku mléka  
a poté volné, hluboké odsávání mléka

1



Diskrétnost a pohodlí 
v období po porodu

Tvarované
Tvarované 

Kdy budete potřebovat poporodní vložky a jak je vybrat?
Poporodní vložky jsou nezbytné v období po 
přirozeném porodu i po císařském řezu. Do 
porodnice si nabalte alespoň 2 balení vložek 
a měňte je dostatečně často. Při nákupu 
myslete na to, že poporodní vložky musí být 
prodyšné (i jejich vnější vrstva), velmi savé  

a měly by mít další vlastnosti, díky kterým je 
jejich použití pohodlné: profilovaný tvar,  
ideální tloušťku a samolepící pásek.

Gelující vrstva rychle 
pohlcuje a udržuje 
vlhkost uvnitř vložky; 
neutralizuje pachy

Měkká horní vrstva 
těsně přiléhá k výplni, 
nerozvrstvuje se, 
nedráždí pokožku

vysoceabsorpční tvarované vložky po porodu

ABSORBENT



Diskrétnost a pohodlí 
v období po porodu
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Proč použít prodyšné multifunkční 
kalhotky po porodu?

Prodyšné prádlo urychluje hojení, díky svému tvaru a 
elastickému materiálu velmi dobře drží poporodní vložky.

L
XL
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Měkká, prodyšná  
vnější vrstva

Zabaleny ve folii  
s praktickým uchem

Prodyšné multifunkční kalhotky po porodu

• Díky svému tvaru  
a elastickému materiálu 
velmi dobře drží poporodní 
vložky

• Prodyšný síťovaný nylonový 
materiál

• Opakovaně použitelné - 
kalhotky můžete prát ručně

• Elastické



Doklady
  • Občanský průkaz
  • Průkaz zdravotního pojištění
  • Těhotenský průkaz
  • Oddací list
  • Prohlášení o jménu dítěte (nebo papírek 

s vybranými jmény)
  • Pokud nejste vdaná, vezměte si také: rodný list 

a souhlasné prohlášení rodičů o otcovství, které 
vám vystaví matriční úřad v místě vašeho bydliště. 
(Tento doklad musíte mít, pokud chcete, aby byl 
otec dítě zapsán v rodném listě a dítě mělo jeho 
příjmení. Prohlášení lze vyřídit i po narození dítěte, 
ale praktičtější je udělat to ještě před porodem.)

  • Pokud jste rozvedená, nachystejte si ještě: rodný list 
a rozvodový list.

Pro Vás
 • Pyžamo nebo košili - nejlépe se zapínáním vpředu - 

praktické při kojení
 • Župan
 • Ručníky
 • Kojící podprsenku
 • Poporodní kalhotky (několik kusů)
 • Toaletní potřeby
 • Tampóny do podprsenky
 • Poporodní vložky (min. 2 balení)
 • Nesycenou vodu
 • Pomádu na rty
 • Přezůvky

Porod a poporodní období - co bude potřebovat v nemocnici?

Pro dítě
 • Látkové pleny - 3 kusy
 • Košilky nebo body - 3-4 kusy, 
 • Bavlněné dupačky 3-4 kusy (s 

rozepínáním mezi nožkama)
 • Osušku nebo ručník
 • Bavlněné rukavičky (novorozeňata 

mají většinou dlouhé, ostré nehtíky, 
které se stříhají až několik dnů po 
porodu, a rukavičky je chrání před 
poškrábáním tváře)

 • Bavlněnou čepičku (nebo dvě)
 • 2 páry bavlněných ponožek
 • Vrchní overal nebo kabátek
 • Rychlozavinovačku
 • Balení jednorázových plen pro 

novorozence (3–5 kg) – doporuču-
jeme koupit takové, které mají 
vepředu výřez na pupíček, a plenka 
tak třením nedráždí hojící se 
pupeční pahýl děťátka

 • Žínky na očištění zadečku miminka, 
příp. neparfémované vlhčené 
ubrousky (nejlepší je však čistá 
voda)

 • Krém na zadeček
 • Dětský olejíček 
 • Dětské mýdlo

Více informací na: 
www.canpol.cz

www.facebook.com/pages/Canpol
-CZ/659366344143165?ref=hl

www.canpol.cz

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

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


