
Äidinmaidon  
lypsäminen käsin
Imetyksen käynnistämiseksi rinnat tarvitse-
vat stimulaatiota. Jos vauva ei ime rinnalla 
vähintään 8 kertaa vuorokaudessa, lypsämäl-
lä voit varmistaa, että maitomäärä kasvaa 
tarpeeksi. Käsinlypsy on hellävarainen tyhjen-
nyskeino myös kipeille rinnoille. 

Jos vauva ei pääse rinnalle tai ei osaa vielä imeä, 
aloita lypsäminen kahden tunnin sisällä synnytyk-
sestä. Lypsä 8–12 kertaa vuorokaudessa käsin, tai 
maitomäärän kasvaessa rintapumpulla.  Kertoja voi 
vähentää, kun vauva alkaa imeä rinnalla.
 

Lypsämisestä on hyötyä, jos… 

• Joudut olemaan erossa vauvasta ja käynnistä-
mään imetyksen lypsämällä 

• Haluat tehostaa maidontuotantoa 
• Vauva on keskonen, unelias tai ei ime tehokkaas-

ti
• Vauva tarvitsee lisämaitoa
• Rinnassa on tiehyttukos tai rintatulehdus
• Käytät rintakumia - lypsäminen imetyksen jäl-

keen auttaa varmistamaan, että maitomäärä kas-
vaa tarpeeksi ensimmäisinä viikkoina

• Rinnanpäät ovat niin kipeät, että joudut pitä-
mään imetyksestä taukoa 

Voit lypsää maitopisaroita rinnanpäähän vauvan 
nuoltavaksi, jos vauva ei tartu rintaan. Ihokontak-
tissa pitäminen houkuttelee vauvaa harjoittelemaan 
imemistä. 

Ensimmäisinä päivinä tarvittavan, pienen mää-
rän maitoa voi lypsää suoraan hörpytyskuppiin, lu-
sikkaan tai vauvan suuhun. 

Lypsetyn maidon voi syöttää vastasyntyneelle 
tunnin sisällä lypsämisestä tai säilyttää jääkaapissa 
seuraavaan syöttökertaan. Jääkaapissa maito säilyy 
1–2 vuorokautta lypsämisestä. Jos vauvasi on vasta-
syntynyt tai sairaalahoidossa, noudata sairaalan oh-
jeita maidon säilytyksestä.

Teksti: Petra Zarbock, kätilöopiskelija, Arcada

 

Tee näin: 
• Etsi paikka, jossa voit rentoutua.  Paras asento lypsämiseen on hieman 

etukenossa istuen.
• Pese kädet ja ota esille puhdas astia, johon voit kerätä lypsetyn maidon 
• Jos mahdollista, pidä vauvaa lähelläsi tai ihokontaktissa. Kuva tai video 

omasta vauvasta käy myös, tai voit nuuhkia vauvan harsoa tai vaatetta.
• Valmistele rinnat lypsämiseen: Hiero, puristele tai ravistele rintoja hellästi. 

Voit myös lämmittää rintaa lämpöpussilla tai stimuloida nänniä. 
• Aseta käsi laajasti rinnan ympäri noin kolmen sentin etäisyydelle nännistä. 

Peukalo on rinnan yläpuolella ja muut sormet rinnan alapuolella (kuva 1).  
Paina sormia ensin omaa rintakehääsi päin, purista sitten hellästi yhteen 
ja eteenpäin, rinnanpäätä kohti (kuva 2). Älä kuitenkaan liuta sormia iholla 
tai koske nänniin. Pidä ote koko ajan laajana, varo puristamasta liian 
kovaa. Kun maito heruu, vaihtele käsien paikkaa saadaksesi enemmän 
maitoa lypsettyä. 

• Lypsä 10–15 minuuttia kerrallaan, vaihda rintaa noin joka kolmas minuutti. 

ne
do

m
ac

ki
 /

 iS
to

ck




