
                                                                                               
 

 

Käsinlypsy raskauden aikana 

 

 Käsinlypsyä suositellaan loppuraskaudessa, mikäli vauvalla on riski matalaan 

verensokeriin syntymänsä jälkeen (esim. niille äideille, joilla on diabetes tai 

raskausdiabetes) 

 Lypsä noin 10 minuuttia aamuin illoin raskausviikolta 37 eteenpäin, tai 

annettujen ohjeiden mukaisesti  

 Käsinlypsyyn tarvitset vain omat kätesi 

 Mikäli käsinlypsy aiheuttaa supistuksia pidä tauko 

 

 

Tekniikka 

 

 Huolehdi käsihygieniastasi, pese kätesi aina ennen lypsämistä 

 Ota hiukan etukumara asento ja kerää maito ruiskuun tai pieneen astiaan 

o Rintaa kannattaa valmistella joko hieromalla kevyesti kämmenotteella 

tai lämmittämällä lämpötyynyllä 

o Aseta sormet ja peukalo nännipihan molemmin puolin (ns. C-ote), ja 

paina peukaloa ja etusormea taaksepäin kohti rintakehää ja sen jälkeen  

paina peukalo ja sormet yhteen ja lypsä kohti nänniä 

o Siirrä käden asentoa vähitellen rinnan ympäri, jotta saat koko rinnan 

tyhjennettyä 

o Lypsä 3-5 min per rinta ja toista kaksi kertaa  

 

 
 

 Vedä maito ruiskuun ja säilytä ruisku pakastimessa esim. suljetussa MiniGrip-

pussissa  

 Raskauden aikana maitomäärät ovat hyvin pieniä koska istukka on vielä 

paikalla ja prolaktiinimäärä on matala. Jos maitoa tulee, pyydä puolisoasi tai 

tukihenkilöäsi tuomaan maidot sairaalaan kylmäpakkauksessa synnytyksen 

jälkeen. 
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Handmjölkning under graviditeten 

 

 Handmjölkning i graviditetens slutskede rekommenderas då det finns ökad 

risk för att babyn har låga blodsockervärden efter födseln (exempelvis då 

mamman har diabetes eller graviditetsdiabetes) 

 Handmjölka ungefär 10 minuter morgon och kväll, fr.o.m. graviditetsvecka 37 

eller enligt skilda anvisningar 

 Handmjölkning räcker bra, bröstpump behövs inte 

 Ta paus om du får sammandragningar 

 

Teknik 

 

 Var noga med handhygien. Tvätta alltid händerna före du börjar handmjölka 

 Sitt gärna något framåtlutad och ta en spruta eller liten kopp för uppsamling av 

mjölken 

o Förbered brösten genom att massera dem lätt med handflatan eller 

värm dem en stund med värmedyna 

o Sätt fingrarna och tummen på varsin sida om vårtgården (C-grepp) och 

tryck lätt med tummen och pekfingret. För handen först mot 

bröstkorgen och sedan mot bröstårtan 

o Flytta greppet stegvis runt bröstet, så att du får hela bröstet tömt 

o Handmjölka 3-5 minuter per bröst och upprepa två gånger     

                                           

 
 

 Dra upp den mjölken i en spruta och förvara sprutan i en tätt försluten 

MiniGrip-påse i frysen  

 Under graviditeten utsöndras endast små mängder modersmjölk eftersom 

moderkakan sitter fast och prolaktin nivåerna är låga. Om modersmjölk 

kommer be din partner/stödperson att hämta den nedfrusna mjölken till 

sjukhuset i en frysväska efter förlossningen. 
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