Informações importantes sobre

DOAÇÃO DE

LEITE MATERNO

Uma gota de amor

alimenta uma vida
DOE LEITE MATERNO!

A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO
• Evita cólicas e diarreias;
• Previne alergias;
• Fortalece o sistema imunológico do bebê;
• Previne doenças;
• Hidrata;
• Fortalece o vínculo entre a mãe e o filho.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA
AMAMENTAÇÃO PARA VOCÊ, MAMÃE
• Previne hemorragias no pós-parto;
• Reduz o risco de anemia;
• Ajuda o seu corpo a voltar à forma anterior à
gravidez;
• Diminui o risco de câncer de útero e de ovário.

ORIENTAÇÕES PARA A
COLETA DE LEITE EM CASA
Recipiente:
• Utilizar vidros de café, retirando o papel da tampa;
• A tampa do vidro não pode ser metálica;
• Lavar com detergente neutro, enxaguar com água
corrente;
• Ferver o vidro e a tampa por 15 minutos, deixar
o vidro de cabeça para baixa sobre um pano limpo
para secar naturalmente;
• Fechar o frasco após a secagem e guardar em local
limpo;
• O vidro também pode ser emprestado pelo Banco
de Leite Ama Tacchini, ligue para saber como.
Antes da coleta:
• Cobrir o cabelo com uma touca e usar máscara
cobrindo o nariz e a boca;
• Higienizar as mãos e as mamas com água corrente
e secar com uma fralda limpa;
• Esgotar as mamas, desprezando os primeiros jatos
de leite e seguir esgotando as mamas no frasco
esterilizado.

Armazenamento do leite:
• Armazenar no freezer ou congelador por até 15
dias;
• Todos os leites coletados durante 15 dias podem
ser armazenados no mesmo vidro, basta usar uma
xícara limpa e fervida na hora da coleta. Após a
ordenha, juntar o leite coletado com o leite já
reservado;
• É importante observar que o leite deve ser
entregue ao Banco de Leite antes de completar 15
dias para ser pasteurizado. O ideal é até o 10º dia;
• Colocar uma etiqueta no frasco com o nome e data
do primeiro dia da coleta.
Transporte:
• Retirar o leite congelado do freezer somente no
momento de sair de casa e vir ao Banco de Leite
Ama Tacchini;
• Utilizar um isopor íntegro e limpo durante todo
o trajeto, pois isso manterá o leite congelado por
mais tempo;
• Vale lembrar que o Banco de Leite passa
semanalmente nas casas para fazer a coleta.
Em caso de dúvidas, entre em contato

(54) 3055.0303 | bancodeleite@tacchini.com.br

