Podsumowanie wyników badania
przeprowadzonego przez Centrum Nauki o Laktacji na terenie Szpitala
Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie w okresie
od 5.09. 2017 do 28.01.2018.
Celem badania była identyfikacja potrzeb i oczekiwań matek odciągających pokarm
dla przedwcześnie urodzonych dzieci odnośnie laktatorów elektrycznych oraz ocena
laktatora LOVI Ekspert firmy Canpol.
Laktator LOVI Ekspert testowano w grupie 30 matek z ustabilizowaną laktacją.
77% urodziło poprzez cesarskie cięcie. Wszystkie dzieci były wcześniakami i
pozostawały w szpitalu. Ponad 73% dzieci było karmionych tylko odciąganym
pokarmem matki, 27% również piersią, zaledwie 13% dokarmiano sztucznie.
Laktator Lovi Ekspert stosowano pod nadzorem personelu medycznego (położne –
doradcy laktacyjni) przeszkolonego w doborze i zastosowaniu sprzętu do odciągania
pokarmu.
Dla 80% matek najważniejszym aspektem było uzyskanie jak największej ilości
odciąganego pokarmu, dla 20% - czas odciągania, dla kolejnych 20% - cichość
laktatora. 67% matek odciągało nieco więcej mleka w dniach testu (LOVI Ekspert)
niż w dniu kontroli (laktatory własne). Średnia objętość podczas trzech testowych
sesji wyniosła 123 ml, a dniu kontroli 113 ml. Różnica nie jest istotna statystycznie,
ale ma znaczenie kliniczne. Przy średnio 7 odciąganiach na dobę 2/3 matek uzyska
dodatkową porcję pokarmu dla dziecka. Testowany laktator osiąga tę objętość w
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podobnych parametrach czasowych jak inne laktatory używane przez matki
(wyłączając laktatory symultaniczne). 100% matek uznało Laktator Lovi Ekspert za
cichy i bardzo cichy. Poczucie komfortu podczas odciągania nie jest
najważniejszym aspektem dla matek. Wszystkie laktatory oceniono podobnie.
Większość badanych kobiet oceniło system 3D Pumping jako ważny oraz
potwierdziło komfort odciągania w tym systemie. Najsłabszym parametrem, choć
nie najważniejszym dla matek, był montaż/demontaż laktatora ze względu na
większą ilość części niż w innych używanych modelach. Jednak ogólna obsługa
laktatora, zwłaszcza dobór siły ssania w fazie stymulacji i głębokiego ssania,
oceniono wysoko. Badanie mikrobiologiczne pokarmu uzyskanego z laktatora nie
budziło zastrzeżeń.
Laktator Lovi Ekspert stosowany pod nadzorem personelu medycznego (położne –
doradcy laktacyjni) przeszkolonego w doborze i zastosowaniu sprzętu do odciągania
pokarmu, spełnia oczekiwania matek odciągających mleko w szpitalu dla
przedwcześnie urodzonych dzieci. Zapewnia w tych warunkach odciąganie
odpowiedniej ilości pokarmu do nakarmienia dziecka i utrzymania laktacji u matki.
Laktatora nie testowano ani w celu inicjacji, ani w celu stymulacji laktacji.

Dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska
Dyrektor Centrum Nauki o Laktacji
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