Лекови и дојење
Упамтите
• Лекови које узима мајка која доји могу прећи у млеко.
• Обавезно кажите свом лекару да дојите.
• Већину лекова које пропише здравствени радник не
•
•
•
•
•

треба избегавати.

Неки лекови који се могу добити без рецепта су безбедни.
Проверите у овом Извештају и питајте свог лекара или
апотекара ако још увек нисте сигурни.
Дојите своју бебу непосредно пре узимања лекова.
Неки витамински и минерални додаци су безбедни.
Смањите количину алкохола који пијете, и прекините или
смањите пушење што је могуће више.
Избегавајте узимање забрањених лекова и лекова
прописаних за неког другог.

Лекови против главобоље, болова или грознице
Парацетамол, кад се узима како је прописано, прилично је безбедан за
време дојења. Опште позната имена за парацетамол укључују: Panadol,
Dymadon и Panamax. Aspirin (укључујући Disprin, Aspro и Solprin) је
безбедан да се узима против болова повремено, али не редовно.
Ако је могуће, избегавајте дојење 1 до 2 након узимања лека, да би
умањили количину која се преноси на вашу бебу.
Против јачег бола могу се узимати јачи производи као што су комбинације
парацетамол-кодеина. Оне укључују –Panadeine, Dymadon Co и Codalgin.
За менструалне болове и болове у мишићима можете узимати доле
наведене лекове. Лекови против упале као што су ибупрофен (Nurofen,
Actoprofen) и напроксен (Naprogesic, Naprosyn), такође су веома
делотворни, али их треба узимати у малим дозама и само за кратко време.
Креме и спрејеви који се могу добити против болова у мишићима
безбедни су за употребу.
За мајке које доје најбоље је да избегавају Ponstan и Indocid.
Преферирају се лекови против упала, као што су Ibuprofen или
диклофенак.

Лекови које узима мајка која доји могу прећи у мајчино млеко путем
мајчине крви, обично у врло малим количинама.

Лекови за прехладу, грип и астму

У којој мери се то дешава, зависи од мноштва фактора, укључујући
природу лека који је у питању, количину масти у мајчином млеку и ниво
лека у мајчином телу.

Мајке које доје треба да настоје да избегавају таблете против грипа и астме
које садрже псеудоефедрине, као што су Sudafed и Demazin. То је зато што
псеудоефедрин може, понекад, узроковати раздражљивост и немир код
бебе. Псеудоефедрин може, такође, узроковати смањење количине млека.

Уопштено говорећи, већину лекова не треба избегавати ако дојите. Ипак,
кад су Вам лекови потребни, дојите бебу само непосредно пред узимање
следеће дозе лека, и то ће смањити изложеност Ваше бебе лековима.
Користите овај Извештај као спремно упутство како да утврдите који
општи лекови су безбедни.
Ако нисте сигурни, разговарајте са својим лекаром или апотекаром пре
узимања лека.

Мајчино млеко је најбоље млеко

Уместо тога, покушајте спрејеве за одчепљење носа као што су Sinex или
Otrivin.
Бомбоне за грло и течности за испирање могу се без опасности узимати за
болесно грло, али је најбоље избегавати течности за испирање грла које
садрже повидон-јодајн, нађен у производима као што су Viraban, Betadine,
Minidine и Viodine.
Већина сирупа за кашаљ су безбедни, али избегавајте производе који
садрже псеудоефедрин.

Људско мајчино млеко је, несумњиво, најбоља храна коју беба може имати.

Лечење астме за жене које доје треба да буде исто као и за оне које не доје,
јер је оно сасвим је безбедно.

Његове користи су тако важне да дојење треба прекинути само ако постоји
јака индикација да ће лекови које мајка узима наштетити детету.

Поленска грозница и алергије

Изаберите одговарајуће лекове
Мајкама које доје не треба давати лекове ако не постоје уверљиви докази
да ће они стварно помоћи лечењу мајке у то време.
Болест која се погоршава може имати већи утицај на мајчину способност
да доји, него неке медицински третмани.
Ако постоји више одговарајућих лекова, Ваш лекар или апотекар треба да
изабере лек за који је доказано да је апсолутно најбезбеднији.

Изложеност бебе у утроби
Бебе су више изложене лековима док су у утроби, него путем дојења.
Ако сте узимале лекове за време трудноће – на пр., лекови за контролу
епилепсије – Ваша беба је већ била изложена лековима више него путем
Вашег млека.

На тржишту постоје неки антихистамини као што су лоратадин (Claratyne),
фексофенадин (Telfast), и цетиризин (Zyrtec) који не узрокују поспаност. Од
ових, лоратадин (Claratyne) је за Вас најбезбеднији.
За Terfenadаin(Teldane) и астемизл (Hismanal) се зна да понекад узрокују
немир и раздражљивост беба и најбоље је да их се избегава.
Старији антихистамини као што су дексклорфенирамин (Polaramine),
прометазин (Phenergan) и фенирамин (Avil) могу проузрочити поспаност.
Користите пажљиво док дојите, и обратите пажњу на нус појаве као што
је омамљеност. Избегавајте препарате успореног дејства (као што је Avil
Retard).
Спрејеви за нос као што су будесонид (Rhinocort) и беклометазоне
(Aldecin и Beconase) потпуно су безбедни и Ваш лекар их Вам може
прописати.

Цео комплет памфлета можете да пронађете на Интернет страници www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets/.

Контрацепција

Незаконите дроге

Ако желите да узимате пилуле за контрацепцију, треба да добијете рецепт
само за мини пилуле. Опште познате марке су: Microlut, Microval и Micronor.

Незаконите дроге укључују илегалне дроге – као што су марихуана
амфетамини – и лекове прописане за друге особе.

Друге пилуле – као што су Nordette, Microgynon, Triphasil и Triquilar – не
треба узимати. Разлог је у томе што оне садрже хормон, естроген, који
може смањити стварање млека.

Ако дојите, треба да избегавате узимање ових илегалних дрога или лекова
прописаних за друге особе.

Контрацептивна пилула која се узима мало после односа (Postinor-2) је
сасвим безбедна за контрацепцију у случају нужде.
Depot Provera и Depot Ralovera (оба средства за тромесечну контрацепцију
која се могу дати ињекцијом) излучују се у мајчино млеко у веома малим
количинама и безбедни су за употребу. Она се могу дати, отприлике, шест
седмица после порода.

Средства за стимулацију, као што су амфитамини, могу узроковати
раздражљивост бебе.
Опијати – укључујући илегалне дроге као хероин или прописани
морфијум, метадон или оксикодон – могу узроковати да беба постане
превише дремљива и да слабо доји. Mарихуана на пр. има седативно
дејство.
Дужа изложеност овим дрогама може имати за последицу да обе, и мајка и
беба, постану зависне о дрога.

Затвор
Najбeзбеднији лаксативи су производи на бази влакана, као што су
Metamucil и Fybogel, а после њих дукосат (Coloxyl).
Велике дозе Senne (биљни лек, прим. прев.) (какве се налазе у
производима Senakot, Coloxyl плус Сенна и Nulax) или бисакодила (Durolax)
могу изазвати пролив код бебе.

За више информација
Чувајте овај Извештај при руци као информативни приручник. Ако Вам
треба Више детаљних информација, разговарајте са својим апотекаром,
лекаром или дечијом медицинском сестром, или назовите Royal Women’s
Hospital, Obstetric Drug Information Service (Служба за информације о
акушерским лековима) број 07 3253 7300.

Витамини, минерали и биљни препарати
Неке допуне витамина и минерала су безбедне за кориштење за време
дојења.
У ствари, Б-група витамина може бити нарочито благотворна за мајке
којима недостаје енергије. Уље јагорчевине може се такође безбедно
користити за време трудноће.

Захвалница

Овај памфлет је резултат уложених напора многих професионалних здравствених
радника Квинсленда. Њихова помоћ у припреми овог материјала је од велике
важности.

Будите опрезни јер биљни препарати нису сами по себи безопасни. Многи
биљни препарати садрже хемијске састојке који могу бити опасни за дете и
у прошлости је било извештаја о великом броју тровања.
На пр., високе дозе белог лука могу стварно раздражити бебу која се доји
тако да је најбоље да га избегавате као додатак.
Дакле, ако дојите и желите да узимате биљне додатке, прво проверите са
својим апотекаром, лекаром или дечијом медицинском сестром да ли су
они безбедни.
Никад не користите више од препоручене стандардне дозе биљних
производа и користите појединачне производе радије него комбинације
производа непознатих трава.

Алкохол
Ако мајка која доји пије алкохолна пића, концентрација алкохола у њеном
млеку је иста као концентрација у њеној крви.
Тренутно се перепоручује да за свако стандардно пиће које конзумирате,
дојење треба да се одгоди за 2-3 часа. Ово омогућава да се смањи ниво
алкохола у вашем крвотоку.
Док дојите, не би требало да узимате алкохол редовно и у већим
количинама.

Пушење
Ако дојите, требало би да покушате да прекинете или смањите пушење
што је могуће више.
Ако пушите, пушите само после дојења бебе и никад у просторији у којој
је беба.
Никотински фластери или жваке који се користе за престанак пушења
безбеднији су од настављања пушења, осим ако Ви не пушите и поред њих.
Мајке које користе никотинске жваке, -- које стварају виши ниво никотина
него никотински фластери - не би требало да доје 2-3 сата после употребе
никотинске жваке.
Показало се да пушење, осим што има негативне последице за бебу,
смањује стварање млека.

Цео комплет памфлета можете да пронађете на Интернет страници www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets/.

