Bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar – säkerhet och infektionskontroll

Bevarandet av bröstmjölkens skyddande
egenskaper och minimerandet av
kontamineringsriskerna är grundläggande
faktorer för för tidigt födda barns hälsa.
Medela erbjuder evidensbaserade lösningar
som främjar säkerheten och infektionskontrollen
på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar – säkerhet och infektionskontroll
Bröstmjölk har potenta infektionshämmande egenskaper som försvårar mikrobtillväxt. Bröstmjölkens unika
sammansättning gör att det kan vara komplext och utmanande att samla upp, hantera och lagra bröstmjölk för
matning på neonatala intensivvårdsavdelningar. Fördelarna med bröstmjölk är långt större än den infektionsrisk som
mjölken medför, men det är ändå avgörande att hanteringsprocessen för bröstmjölk optimeras så att säkerhet och
infektionskontroll kan säkerställas.
Medela strävar efter att tillhandahålla kunskap och produkter som förbättrar hanteringsprocesserna för bröstmjölk på
neonatala intensivvårdsavdelningar. Den här broschyren är avsedd att fungera som stöd för vårdpersonal på neonatala
intensivvårdsavdelningar. Här presenteras evidensbaserade lösningar för säker och hygienisk hantering av bröstmjölk.
Broschyren innehåller en översikt över Medelas lösningar för neonatala intensivvårdsavdelningar och är en bra
utgångspunkt innan man går vidare till mer detaljerat material och information om bröstmjölk och amning.
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Medela: Heltäckande lösningar
för bröstmjölk och amning
I över 50 år har Medela arbetat med att förbättra
mammors och barns hälsa genom att underlätta amning
och matning med bröstmjölk – något som har livsviktiga
fördelar. I det här målmedvetna arbetet har företaget
framför allt strävat efter mer kunskap om mammors
behov och beteendemönster hos barn. Mammornas och
barnens hälsa under den värdefulla amningsperioden är ett
självklart fokus för all vår verksamhet. Medela fortsätter att
stödja grundforskning om bröstmjölk och amning, och våra
innovativa amningslösningar bygger på forskningsresultat.
Medela har använt nya rön om bröstmjölkens innehåll, det
ammande bröstets anatomi och hur barnet får i sig mjölken
från bröstet för att utveckla lösningar som gör det lättare
för neonatala intensivvårdsavdelningar att tillhandahålla
bröstmjölk och underlätta amning.
På Medela vet vi vilka utmaningar en neonatal
intensivvårdsavdelning möter i hanteringen av bröstmjölk.
Det kan vara svårt för mamman att uppnå tillräcklig
mjölkproduktion, barnet kan ha svårt att få i sig mjölken
– och dessutom måste det finnas goda hygien- och
logistikrutiner. I Medelas produktportfölj finns produkter
för att pumpa ut bröstmjölk, underlätta matning med
bröstmjölk och möjliggöra amning så tidigt som möjligt
för alla barn.

Vetenskaplig forskning
Medela strävar efter högsta möjliga kvalitet
i den vetenskapliga forskning vi bedriver.
Det är det som har gjort det möjligt för
oss att utveckla avancerad teknik för bröstpumpar
och bröstmjölksmatning. Medela samarbetar med
erfaren vårdpersonal och med universitet, sjukhus och
forskningsinstitut världen över.
Produkter
Att hjälpa mammor att pumpa ur mjölk är
Medelas kärnkompetens. Detta innefattar
också säker och hygienisk förvaring av
bröstmjölk i BPA-fria behållare. Enkla lösningar för
märkning, förvaring, transport, uppvärmning och tining
gör det lättare att hantera den värdefulla bröstmjölken
säkert, och Medelas innovativa produkter för olika
matningssituationer hjälper barnet att få i sig bröstmjölken.
Utbildning
Forskning och utbildning är integrerade
verksamheter inom Medela. Via Medela knyts
kliniker och utbildningsledare till varandra
i ett nära samarbete som leder till yrkesmässig utveckling,
kunskapsutbyte och samverkan med den akademiska
världen.

Medela strävar efter att alltid tillhandahålla aktuell och evidensbaserad kunskap för att främja amning och användning av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar.
Målet med våra innovativa, forskningsbaserade produkter
och det tillhörande utbildningsmaterialet är att hjälpa neonatala intensivvårdsavdelningar att bemästra svårigheterna
med att hantera bröstmjölk.
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Bröstmjölken är central för vår verksamhet
Amning är tveklöst den mest naturliga och optimala metoden för att se till att ett växande barn kan
dra nytta av bröstmjölkens alla näringsmässiga, immunologiska och utvecklingsmässiga fördelar1.
Dessutom innebär amningen fysiska och fysiologiska fördelar för både mamma och barn2, 3. Den
globala hälsorekommendationen är att barn bör helammas under de första sex månaderna för att
de ska växa och utvecklas och må så bra som möjligt2, 4, 5.

Amning skyddar mamman och barnet
Amning minskar risken för kort- och långsiktiga
följdsjukdomar hos barnet, till exempel nekrotiserande
enterokolit, infektioner i mag-tarmkanalen, infektioner
i luftstrupen, mellanöreinflammation, atopisk dermatit,
barnastma, barnleukemi, typ 1-diabetes, övervikt
och plötslig spädbarnsdöd6–8. Amning stärker även
anknytningen genom de komplexa beteendemässiga
och neuroendokrina responserna mellan mamma och
barn9. Ammande eller lakterande mammor löper också
mindre risk att drabbas av bröst- och äggstockscancer,
benskörhet, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och
ledgångsreumatism10.
Bröstmjölkens potenta egenskaper
De forskningsresultat som stöder matning av bröstmjölk till
för tidigt födda barn är lika omfattande och övertygande
som de resultat som är kopplade till amning av fullgångna
barn. Bröstmjölk minskar risken för (eller minskar
svårighetsgraden i) funktionsnedsättande följdsjukdomar
hos för tidigt födda barn enligt en dos-responsrelation,
där en högre andel bröstmjölk ger ett bättre skydd6, 11.
För tidigt födda barn som matas med bröstmjölk under
sin vistelse på en neonatal intensivvårdsavdelning löper
mindre risk att drabbas av nekrotiserande enterokolit,
kronisk lungsjukdom, prematuritetsretinopati, plötslig
spädbarnsdöd samt återinläggning efter utskrivning
från avdelningen7, 8, 12–19. Bröstmjölkens positiva effekter
verkar vara kopplad till exponering under tiden precis
efter födseln, då det är som allra viktigast att mata barnet
uteslutande med bröstmjölk och undvika att använda
ersättning5. Detta är särskilt viktigt för barn som vårdas
på sjukhus och för tidigt födda barn1.

Den mjölk som produceras av mammor till för tidigt födda
barn har en annan sammansättning: den har ett högre
energiinnehåll och högre halter av lipider, protein, kväve,
vissa vitaminer och mineraler och framför allt immunologiska faktorer som levande celler, immunoglobuliner och
antiinflammatoriska ämnen20, 21. Dessa beståndsdelar
samverkar för att skydda mot infektioner, tillföra näring och
främja optimal tillväxt och utveckling av livsviktiga system
i kroppen6, 22. Sammansättningen av den bröstmjölk som
produceras till för tidigt födda barn är särskilt viktig för att
främja utvecklingen av barnets mag-tarmkanal, nervsystemet och immunsystemet5.
Beståndsdelarna i bröstmjölk, framför allt de levande cellerna från barnets mamma, kan inte ersättas med artificiella
födoämnen. Därför bör matning med bröstmjölk alltid vara
högt prioriterat på neonatala intensivvårdsavdelningar6, 22.
Färsk bröstmjölk, det vill säga mjölk som barnet får i sig
direkt via amning eller nyligen urpumpad mjölk23, har de
högsta nivåerna av funktionella näringsämnen, tillväxtfaktorer och många andra skyddande beståndsdelar som laktoferrin, sekretorisk IgA och lysozym5, 24. Färsk bröstmjölk
är dessutom inte steril. Den innehåller en mängd olika
levande organismer, till exempel icke-patogena bakterier
som bildar kolonier i barnets mag-tarmkanal23.
Det är oerhört viktigt att se till att barn på neonatala intensivvårdsavdelningar matas med bröstmjölk i en optimal
form. Mjölken ska inte bara vara anpassad efter det för
tidigt födda barnets behov så att det kan växa och utvecklas på bästa sätt. Det är lika viktigt att mjölkens sammansättning och dess skyddande egenskaper bevaras och att
risken för kontaminering minimeras. För att åstadkomma
detta måste varje steg i bröstmjölkshanteringen optimeras
med avseende på säkerhet och infektionskontroll: från
hygieniska rutiner för uppsamling av bröstmjölk vid pumpning till lagring och slutligen matning av barnet.

Amning är den mest effektiva metoden för att tillföra näring, skydda mot infektioner och främja normal tillväxt
och utveckling. I de fall där direkt amning inte är möjligt måste neonatala intensivvårdsavdelningar optimera
bröstmjölkshanteringen med avseende på hygien och säkerhet. Målet ska vara att alla barn kan matas med
bröstmjölk och ta del av dess skyddande egenskaper på ett så säkert sätt som möjligt.
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Bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar – säkerhet och infektionskontroll
Bröstmjölk som ges direkt från bröstet innehåller bästa möjliga näring och skyddande och bioaktiva
beståndsdelar. När barn inte kan amma ska målet vara att förse dem med bröstmjölk via en metod som
i så stor utsträckning som möjligt liknar direkt amning. På neonatala intensivvårdsavdelningar kan det
dock ofta vara mycket svårt att bevara helhetsinnehållet och säkerheten för urpumpad mjölk. På grund av
bröstmjölkens komplexa natur och den komplexa process som krävs för att förbereda matning måste följande säkerhets- och infektionskontrollrelaterade faktorer beaktas på neonatala intensivvårdsavdelningar:
l bakteriemängden i bröstmjölken
l risken för att mjölken exponeras för patogener i samband med urpumpning och hantering
l risken för förväxlingar som gör att mjölk ges till fel barn
Bristfälliga rutiner för uppsamling, lagring och märkning av mjölken är ett av skälen till att de här riskerna
uppstår. Trots dessa utmaningar är det allmänt erkänt att fördelarna med matning av bröstmjölk, framför
allt från barnets egen mamma, överväger de utmaningar som är förknippade med bröstmjölkshantering.

Riskfaktorer i bröstmjölk
Bröstmjölk innehåller bakterier, bland annat mag-tarmbakterier som tros bidra till den livsviktiga programmeringen av
barnets immunsystem så att det kan reagera på rätt sätt på
kommensala och patogena bakterier23. Huvuddelen av de
organismer som identifieras i bröstmjölk utgörs av icke-patogen, normal hudbakterieflora från mammans bröstvårta
eller bröst. Dock är det även vanligt att potentiellt patogena
bakterier förekommer i bröstmjölk. Staphylococcus aureus,
däribland MRSA, betahemolyserande streptokocker,
Pseudomonas-arter, Klebsiella-arter, Proteus-arter och
enterobakterier är vanligt förekommande25–28 och kan
innebära infektionsrisker för barnet.
Det finns även situationer där bröstmjölk från barnets egen
mamma är kontraindicerad, till exempel om mamman

använder vissa läkemedel eller har drabbats av vissa infektioner. En infektionstyp som ofta diskuteras på neonatala
intensivvårdsavdelningar är cytomegalovirus (CMV). Även
om de faktiska riskerna för svår, symptomatisk CMV-infektion är små så kan för tidigt födda barn med CMV uppvisa
en rad tecken och symptom, varav vissa är relativt allvarliga.
CMV utgör därför ett problem på neonatala intensivvårdsavdelningar29–31.
Läkemedel och andra substanser, till exempel alkohol eller
nikotin, kan cirkulera i mammans kropp. Koncentrationerna
av dessa ämnen i bröstmjölk varierar beroende på en rad
olika faktorer. Listan över läkemedel som är kontraindicerade under laktation är relativt kort, men varje enskild
mamma/barn-situation måste utvärderas individuellt32.
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Riskfaktorer vid hantering av bröstmjölk
Bröstmjölk kan kontamineras vid många tillfällen under
hanteringsprocessen, bland annat i samband med olika
åtgärder vid pumpning, lagring eller hantering24.
Det är ofta mammans eller familjens uppgift att samla
upp, hålla ordning på och märka mjölken. För att minska
risken för kontaminering och bakterietillväxt måste lämpliga
behållare användas, och mamman eller familjen måste
få tydliga instruktioner om hur mjölken ska hanteras
och eventuellt transporteras (om mjölken pumpas
ur i hemmet)24.
På neonatala intensivvårdsavdelningar kan även godartad
bakterieflora inverka negativt på ett sårbart barn med
nedsatt immunförsvar. Det är därför oerhört viktigt att
bröstmjölkens infektionshämmande egenskaper bevaras
i så stor utsträckning som möjligt under bearbetningen,
samtidigt som patogena organismer hålls på avstånd.
Lagringen av mjölken ska därför optimeras med avseende
på tid, temperatur och märkning.
Efter lagring måste mjölken i de flesta fall förberedas
genom upptining, värmning och berikning. Var och
en av dessa processer kan inverka på mjölkens
sammansättning och medföra hygienrisker. Att värma
mjölken i mikrovågsugn eller i hett eller kokande vatten
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rekommenderas inte, eftersom det kan förstöra mjölkens
infektionshämmande egenskaper24. Dessutom har
mikrovågor visats värma mjölken på ett ojämnt sätt.
Det gör det svårt att bedöma om temperaturen är säker
och medför också risk för skållning33, 34.
Bröstmjölk, framför allt donerad sådan, pastöriseras
för att förhindra potentiell överföring av patogener.
Holder-pastörisering är en mycket vanlig metod där
mjölken värmebehandlas i låg temperatur under lång
tid (62,5 °C under 30 minuter). Det är dock välkänt
att värmebehandling leder till signifikanta förluster av
immunologiska och antiinflammatoriska beståndsdelar,
probiotiska bakterier och vita blodkroppar i mjölken33, 34.
Dessutom har pastörisering visat sig inverka negativt
på mjölkens förmåga att stå emot bakterietillväxt 35.
Som en följd av detta ser hanteringsprocesserna
och rekommendationerna olika ut för pastöriserad
respektive opastöriserad mjölk. Personalen på neonatala
intensivvårdsavdelningar bör vara medvetna om att de
måste vara extra noggranna när de hanterar pastöriserad
mjölk jämfört med mjölk från barnets egen mamma
(framför allt vad gäller lagringsförhållanden) för att
motverka bakterietillväxt24.

Överbrygga svårigheterna: säker och
hygienisk hantering av bröstmjölk
När amning inte är möjligt måste man se till att bröstmjölken som ges till barn på neonatala
intensivvårdsavdelningar medför minimala risker för barnet och håller så hög kvalitet som möjligt.
Alla processer som involverar bröstmjölk måste därför
l	
minimera kontamineringsrisken
l	
främja säkra rutiner för uppsamling och rengöring
l	
bidra till att bevara de bioaktiva beståndsdelarna i sin helhet
l	
minska risken för överföring av sjukdomar
l	
göra att den tillgängliga volymen kan utnyttjas så effektivt som möjligt
l	
minimera riskerna för förväxlingar
Medela delar dessa mål. Genom forskningsbaserade och processoptimerade innovationer
i kombination med forskningsöversikter och de senaste rapportsammanfattningarna hjälper
Medela både er och era patienter att fatta välinformerade beslut.
Att förhindra kontaminering, säkra en god infektionskontroll och skydda och bevara bröstmjölkens näringsmässiga
och skyddande beståndsdelar är avgörande i arbetet på
en neonatal intensivvårdsavdelning. Felaktig hantering
kan försämra mjölkens kvalitet och öka risken för hygien-

mässiga brister eller förväxlingar. Om ett hygienproblem
upptäcks måste den värdefulla bröstmjölken i de flesta fall
kasseras. I värsta fall kan hygienproblem förbli oupptäckta
och därmed ökade infektionsrisker för barnet36–38.
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Medelas lösningar för säkerhet
och infektionskontroll för
bröstmjölkshantering på neonatala
intensivvårdsavdelningar
Tidigare har det inte funnits några standardiserade processer för
bröstmjölkshantering på neonatala intensivvårdsavdelningar. Riktlinjerna
för uppsamling, hantering och matning av bröstmjölk ser olika ut på
olika inrättningar, och är också anpassade efter gällande regelverk och
resursförutsättningar på varje sjukhus.
Syftet med portföljen för säkerhet och infektionskontroll för
bröstmjölkshantering på neonatala intensivvårdsavdelningar
Genom att kombinera innovativa produkter med kunskap strävar Medela
efter att stödja sjukhus i arbetet med att optimera hanteringsprocesserna för
bröstmjölk. I just det här fallet ligger fokus på infektionskontroll och säkerhet,
för att se till att bröstmjölkens kvalitet bevaras i så stor utsträckning som möjligt
fram tills den ges till barnet.

Hygienisk uppsamling av bröstmjölk
Mjölken kan bli kontaminerad när som helst under hanteringsprocessen om den
kommer i kontakt med främmande ytor. Det kan ske i samband med pumpning,
uppsamling, transport, lagring eller bearbetning av mjölken24. Vanlig hudbakterieflora och mikrobiella arter kan introduceras via uppsamlingsanordningen26, 39.
Framför allt har kontaminerade pumpar identifierats som bärare av bakterier40–42,
särskilt om de använts av flera olika mammor och inte blivit ordentligt rengjorda
mellan varje användningstillfälle. Därför bör uppsamlingsprocessen förberedas
redan innan själva pumpningen utförs. För att bakterietillväxten och infektionsrisken ska kunna minimeras måste några enkla riktlinjer följas:
l	
Mamman ska upprätthålla normala brösthygienrutiner. Ingen extra rengöring
av bröstet före pumpning krävs43, 44.
l	
Mammor som pumpar rekommenderas att tvätta och torka händerna
noggrant innan de påbörjar pumpningen24.
l	
Torkning med en engångshandduk anses vara den bästa metoden, förutsatt
att kranen stängs på ett sådant sätt att händerna inte kontamineras på nytt45.
Vanliga, rena pappershanddukar för engångsbruk är den mest hygieniska
torkningsmetoden såväl på sjukhus som i hemmet46, 47.
l	
Naglarna ska hållas kortklippta och smycken ska tas av45. Detta gäller
specifikt för vårdpersonal, men det kan också tillämpas på mammors
handhygien inför bröstmjölkspumpning.
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Symphony Bröstpumpsystem
Bröstpumpar och pumpset är potentiella bärare av patogena mikroorganismer,
precis som all annan sjukhusutrustning37, 48. Varje mamma behöver ett eget
pumpset bestående av brösttratt, anslutning för brösttratt, ventilhuvud,
ventilmembran, flaska, slang, membranhatt och skyddsmembran.

Membranhatt

Skyddsmembran

Medelas system för översvämningsskydd
Medelas Symphony Bröstpumpssystem har utvecklats för att minska kontamineringsrisken. Tack vare det innovativa systemet för översvämningsskydd
(kallas även medieseparation) skapas en barriär mellan pumpen och mjölken.
Detta gör Symphony till en hygienisk bröstpump som kan användas av flera
olika personer. För det första är Medelas brösttrattar försedda med ett stänkskydd som gör att mjölkflödet leds direkt ned i uppsamlingsflaskan. För det
andra placeras medieseparationens skyddsmembran på pumpen med hjälp
av membranhatten. Detta skyddsmembran rör sig upp och ner i takt med
vakuumet och förhindrar att mjölken flödar tillbaka in i bröstpumpen. Mamman
kan enkelt ta loss hela sitt pumpset från Symphony, inklusive slangen,
skyddsmembranet och membranhatten, och därefter kan systemet omedelbart
användas av nästa mamma. På så vis främjas hygieniska pumpningar samtidigt
som risken för korskontaminering mellan mammor minskar.
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Uppsamlingsbehållare och pumpset
Medelas uppsamlingsbehållare och pumpset är en viktig del av Symphony
Bröstpumpssystem. Vilken typ av uppsamlingsbehållare och pumpset som
väljs på en neonatal intensivvårdsavdelning beror på en rad olika faktorer,
bland annat nationella och internationella bestämmelser, steriliseringsmöjligheter
och miljöfrågor.

För att uppfylla de skiftande behoven på varje sjukhus erbjuder Medela tre typer
av uppsamlingsbehållare och pumpset:

Produkter för
Återanvändeller
engångsbruk
bara produkter
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Produkter för engångsbruk
Medelas produkter för engångsbruk finns i Ready-to-Use- och EO-steril
version. De är avsedda för engångsbruk eller endagsbruk på sjukhus
och behöver inte rengöras före den första användningen. Produkter för
engångsbruk är ett bra val för sjukhus där man inte har den tid, de resurser
eller den infrastruktur som krävs för att behandla återanvändbara produkter
i stora kvantiteter, eller där det inte är ekonomiskt försvarbart.
Ready-to-Use: Medelas Ready-to-Use-produkter är hygieniskt
säkra49 att använda utan föregående rengöring. Ready-to-Useprodukterna tillverkas enligt strikta hygienstandarder. Tillverkning
och packning sker i specialutformade enheter med mycket
ren luft som cirkulerar under laminära flödesförhållanden eller
i rena utrymmen. Produkterna formas i en temperatur på över 150 °C och
förpackas längs en validerad, helautomatiserad produktionslinje. Det innebär
att produkterna blir tio gånger renare än flaskvatten50. Dessutom genomförs
mikrobiologisk testning av prover från varje produktionsserie51 innan den
släpps för försäljning.
Sterila: Medelas sterila produkter valideras i enlighet med
relevanta SS-EN/-ISO-standarder52, 53 för sterila medicintekniska
produkter. Observera att ”steriliserade” och ”försteriliserade”
produkter inte är detsamma som ”sterila” produkter. Endast
begreppet och symbolen ”STERILE” utgör en garanti för att en
produkt faktiskt är steril. Medelas sterila produkter är individuellt
förpackade med sterila barriärer, vilket garanterar att varje enskild produkt
är steril tills förpackningen öppnas eller tills bäst före-datum har passerats.
Medelas sterila produkter är avsedda för engångsbruk, vilket innebär minimal
kontamineringsrisk.
Återanvändbara produkter
För sjukhus med egna steriliseringsprocesser erbjuder Medela autoklaverbara
pumpset och flaskor. Dessa återanvändbara produkter kan användas av flera
olika mammor förutsatt att de steriliseras mellan varje användare54. För sjukhus med validerade rengöringsprocesser, utrustningar och medarbetare kan
Medelas återanvändbara produkter vara ett bra alternativ såväl ekonomiskt
som miljömässigt.

Medela erbjuder lämpliga lösningar för alla slags situationer, oavsett
sjukhus. Kontakta din lokala säljrepresentant från Medela för att få hjälp
med att utvärdera dina prioriteringar och det alternativ som passar
bäst för dig.
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Anpassningsbara efter alla slags behov och processer
Brösttrattar finns tillgängliga för sjukhus i storlekarna S (21 mm), M (24 mm),
L (27 mm), XL (30 mm) och XXL (36 mm), så att alla mammors behov
kan tillgodoses.

21 mm
24 mm
27 mm

27 mm

30 mm
36 mm

Medelas uppsamlingsbehållare är försedda med gradering i små, exakta
volymintervall som gör det enkelt att noggrant kontrollera hur stor mängd
mjölk som har pumpats ur. Behållarna finns i flera olika storlekar, från 35
till 250 ml. De mindre storlekarna uppfyller de flesta kraven om pumpning,
lagring och matning på neonatala intensivvårdsavdelningar. De större flaskorna
uppfyller dessutom de mer specifika behoven på barnavdelningar, vid central
mjölkberedning eller på bröstmjölksbanker.
Medelas colostrum-behållare för engångsbruk har utvecklats med vårdpersonal
och mammor i åtanke. Behållaren är utformad för varsam hantering av små
mängder bröstmjölk. Den rundade botten gör det enkelt för användaren att
dra upp mjölk i en spruta från behållaren. På så sätt minimeras risken för att
mjölken kontamineras under hanteringen. Eftersom behållaren är så liten,
bara 35 ml, blir det lättare för mamman att hålla sig motiverad eftersom hennes
förväntningar på den första mjölkproduktionen blir realistiska.

BPA
Bisphenol-A

free
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De behållare som används för både lagring och matning bör inverka minimalt
på mjölkens näringsmässiga och immunologiska sammansättning. Medelas
bröstmjölksflaskor, lagringsbehållare, matningsprodukter och bröstpumpset
är tillverkade av ett livsmedelsklassat material som är fritt från BPA.

Hygieniska rutiner för hantering
och lagring
Det är lika viktigt att hygieniska rutiner tillämpas efter pumpningen som före
och under pumpningen. Efter pumpningen ska följande åtgärder vidtas för att
minimera riskerna för bakterietillväxt och infektioner:
l	
Alla externa ytor på sjukhusets bröstpumpar och pumpset, särskilt de som
vidrörs av mammor eller personal under pumpningen, ska desinficeras med
desinficeringsmedel eller desinficerande våtservetter mellan varje användare.
Både mammorna och personalen på neonatala intensivvårdsavdelningar kan
vara involverade i rengöringen av sjukhusets pumpar55.
l	
Den yta där de rengjorda pumpdelarna placeras ska också desinficeras med
desinficeringsmedel eller desinficerande våtservetter. Detta gäller både på
sjukhuset och i hemmet.
l	
Alla pumpdelar som kommer i kontakt med bröstmjölk ska tas isär helt och
rengöras noggrant efter varje användning. Efter att pumpsetets delar har
tagits isär ska de sköljas i kallt vatten så att mjölkrester avlägsnas, framför allt
mjölkproteiner24. Delarna ska sedan tvättas i diskmedel och vatten, antingen
under rinnande vatten eller i en ren skål/behållare eller ett rent handfat som
bara används för detta syfte. Patientspecifika flaskborstar kan användas för
att rengöra vissa delar, framför allt trånga eller smala delar54.
l	
När delarna är tvättade ska de sköljas noggrant och sedan placeras på en
desinficerad yta för torkning. En ren tyghandduk kan eventuellt användas för
att torka delarna. Lufttorkning är ett annat alternativ. När pumpsetets delar
är rena och torra ska de flyttas från området runt handfatet för att förhindra
kontaminering genom stänk från handfatet.
På neonatala intensivvårdsavdelningar måste bröstmjölken transporteras
och lagras. Detta medför risker för att näringsämnen går förlorade och för att
mjölken kontamineras5. Lagringsförhållandena på neonatala intensivvårdsavdelningar måste optimeras för att bevara så mycket som möjligt av näringsämnen,
tillväxtfaktorer och andra skyddande beståndsdelar i mjölken. Samtidigt måste
också kontamineringsrisken minimeras, såväl på sjukhuset som i hemmet24.
Över tid och på grund av exponering för varierande temperaturer minskar
beståndsdelarnas verkan, samtidigt som risken för tillväxt av patogener ökar.
Alla vårdinrättningar bör sträva efter att standardisera rutinerna för mjölkhantering. På så sätt kan man minimera förekomsten av patogener och minska risken
för förväxlingar och mjölkförluster på grund av onödiga förflyttningar mellan olika
behållare, och motverka att kvaliteten i mjölkens beståndsdelar försämras.

Rätt mjölk till rätt barn
Korrekt märkning är en av grundförutsättningarna för säker lagring. Märkning
med patientens namn, datum för urpumpning och urpumpad mängd bidrar till
att minimera förväxlingsrisken. Andra bra metoder är till exempel att använda
lagringslådor för varje enskild mamma i frysen eller kylskåpet eller att använda
streckkoder, något som är vanligare på bröstmjölksbanker24, 56, 57.
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Förtryckta etiketter
Medelas förtryckta etiketter bidrar till att säkra spårbarheten. Detta är särskilt
viktigt när det rör sig om colostrum, som är mycket värdefullt. Även om
riktlinjerna varierar mellan olika sjukhus är en tumregel att färsk mjölk alltid ska
användas om det är möjligt och att barnet först ska exponeras för colostrum24.
Det är extra viktigt med tidig oral exponering för colostrum under barnets första
dagar i livet. Det handlar om en sorts först-in-först-ut-princip (FIFO): den mjölk
som pumpats ur först ska alltid ges först, om färsk mjölk inte är tillgänglig24.
Följande information ska fyllas i på Medelas etiketter:
l	
Barnets namn
l	
Datum för urpumpning
l	
T id för urpumpning
l	
Mängd urpumpad mjölk
Tack vare denna information kan varje behållare med bröstmjölk alltid ges till
rätt barn vid rätt tillfälle. Om mjölken dessutom har frysts ned i en behållare som
inte har hållits upprätt placerad kan det vara svårt att bedöma hur mycket mjölk
behållaren innehåller. Genom att mjölkvolymen anges på etiketten blir det lättare
att förbereda och tillhandahålla föreskrivna mjölkvolymer.

Ett särskilt lagringsområde i kylskåpet eller frysen kan vara till hjälp vid
bröstmjölkshantering på neonatala intensivvårdsavdelningar. Om det är möjligt
kan varje mamma och barn också få en egen, färgkodad låda att lagra mjölken
i för att minska risken för förväxling.
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Precis som vid hantering av andra viktiga vätskor på sjukhuset rekommenderas
fyra ögon-principen för distribuering av bröstmjölk till barn. Fyra ögon-principen
innebär att två personer ska kontrollera etiketten innan matningen påbörjas,
för att säkerställa att varje barn får mjölk från sin egen mamma.

Att utnyttja den tillgängliga bröstmjölken så effektivt
som möjligt: lagra på rätt sätt
När mjölken har pumpats ur och märkts i enlighet med sjukhusets riktlinjer följer
nästa utmaning: hur ska mjölken lagras och därefter ges till barnet?
Bröstmjölk ska antingen kylas eller frysas in så snart som möjligt om den inte
ska användas inom kort efter urpumpningen (< 4 timmar). Alla sjukhus ska
kunna tillhandahålla tydliga rekommendationer för mammorna om lagringsbehållare, lagringsförhållanden och lagringstider58. Dessutom ska det finnas specifika rekommendationer om vad som gäller för donerad mjölk respektive mjölk
från barnets egen mamma, framför allt om berikningsprodukter har tillsatts.
Mammor som transporterar mjölk från hemmet till sjukhuset ska få instruktioner
om hur mjölken ska hållas kall under transporten med hjälp av kylklampar och
isoleringsmaterial runt mjölkbehållarna i väskan58–60.
Vilka riktlinjer som ska användas för lagring och upptining av mjölk varierar
beroende på typ av miljö (neonatal intensivvårdsavdelning, förlossningsavdelning
eller hemma) och barnets tillstånd (barn som intensivvårdas, högriskbarn,
friska fullgångna barn eller äldre barn). En tumregel är att lagringstiderna
ska vara så korta som möjligt oavsett miljö, men framför allt på neonatala
intensivvårdsavdelningar. De aktuella rekommendationerna för barn som
vårdas på neonatala intensivvårdsavdelningar varierar mellan olika sjukhus.
Lagringsrekommendationerna varierar också avsevärt beroende på huruvida
mjölken är färsk, rumstempererad, kyld, fryst, upptinad eller berikad24. Följande
rekommendationer är forskningsbaserade och gäller för hantering av bröstmjölk
på neonatala intensivvårdsavdelningar24:
MEDELA
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Riktlinjer för lagring av bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar
Berikad eller tinad
pastöriserad mjölk

Nyligen urpumpad mjölk

Rumstemperatur
använd inom 4 timmar

Får inte lämnas
i rumstemperatur

Kyl
använd inom 4 dagar

Kyl omedelbart
använd inom
24 timmar

Frys
optimalt:
använd inom
3 månader

Tina till
rumstemp.
använd inom 4 timmar
Tina till
kylskåpstemp.
använd inom 24 timmar

Frys inte

Pastörisering och användning av donerad mjölk
Pastörisering är en vanlig metod för att minska bakteriemängden5 och eliminera
virus som annars kan överföras från mamman till bröstmjölken61. När mjölk
från barnets egen mamma antingen inte är tillgänglig eller av någon anledning
inte är acceptabel på en neonatal intensivvårdsavdelning (till exempel om
mamman har HIV-1, HTLV I eller II, använder droger eller kontraindicerade
läkemedel eller om mjölkproduktionen inte räcker till) är donerad bröstmjölk
det näst bästa alternativet62. I internationella standarder rekommenderas
specifika åtgärder, som bakgrundskontroll av donatorer och bakterieodlingar
av behandlad bröstmjölk, för att se till att mjölken är steril och minimera riskerna
för för tidigt födda barn24, 62. På vissa vårdinrättningar används opastöriserad
donerad mjölk, men användningen är begränsad på grund av nationella riktlinjer
och sjukhusriktlinjer24, 56, 57. Nackdelen med de pastöriseringsprocesser som
används idag är att vissa näringsmässiga och immunologiska beståndsdelar
går förlorade. Eftersom bröstmjölkens infektionshämmande egenskaper
försämras blir bakterietillväxttakten högre i pastöriserad bröstmjölk än
i obehandlad bröstmjölk35.
Medela erbjuder flaskor som klarar pastöriseringstemperaturer och som
är lämpliga för de mjölkvolymer som hanteras vid central mjölkberedning
eller på bröstmjölksbanker. Dessutom kan Symphony Bröstpumpssystem
(som är avsett för flera användare) användas tillsammans med sortimentet
av hygieniska pumpset för att samla upp mjölk från donatorer.
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Berikning
För tidigt födda barn behöver stora mängder näring för att kunna växa ordentligt. Därför rekommenderas berikning för barn med en födelsevikt på under
1 500 g, och i vissa fall även för andra barn63. Berikning har många fördelar,
men samtidigt är bakterietillväxten i berikad mjölk som lagras i kylskåpstemperatur avsevärt större än i icke-berikad mjölk vid samma temperatur64. Detta
beror på att berikning medför en del förändringar av bröstmjölkens antimikrobiella egenskaper65–67. Det här påverkar också rekommendationerna om hur
mjölken ska lagras: berikad mjölk måste kylas omedelbart, den får inte frysas,
och den måste användas inom 24 timmar (se lagringsriktlinjerna för bröstmjölk
på neonatala intensivvårdsavdelningar)24.
Det nödvändiga berikningssteget medför risker för att olika slags bakterier
växer till. Framför allt kan berikningsprodukter i pulverform innebära risker68, 69.
Eftersom bakterietillväxt och osmolalitet ökar snabbare i berikad mjölk64, 70
är det oerhört viktigt att noggrant följa riktlinjer och tillverkarens instruktioner.
Att tillsätta berikningsprodukter med aseptiska tekniker68, 69 i rumstemperatur
eller i lägre temperaturer kan vara ett sätt att minimera förändringarna av
osmolalitetsnivåerna71.
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Säker, hygienisk och varsam värmning
av bröstmjölk
Upptining och värmning av bröstmjölk är de sista stegen i beredningen av
mjölken inför matning. De betraktas vanligtvis som två separata processer,
men de kan kombineras till ett enda steg. Att kontrollera mjölkens temperatur
är viktigt för att se till att mjölkens helhetsinnehåll bevaras – men det är särskilt
viktigt för högriskbarn. Vätskor som saltlösning och blod värms vanligtvis upp
före infusion för att förhindra att barnets kroppstemperatur sjunker72, 73. Det
faller sig därmed naturligt att det också finns hypoteser om att bröstmjölkens
temperatur kan påverka barnets kroppstemperatur74. Uppvärmning av
mjölkportioner till för tidigt födda barn har blivit en etablerad metod på många
neonatala intensivvårdsavdelningar. Tanken med detta är att mjölk som värmts
upp till kroppstemperatur ger barnet fördelar, bland annat genom att förbättra
barnets förmåga att klara sondmatning75, 76.
Vattenbaserade metoder används ofta både för upptining och värmning av
bröstmjölk. Det innebär vanligtvis att flaskor eller behållare med mjölk placeras
i vattenbad eller vattenfyllda behållare. Vattnets temperatur bör då inte överstiga
37 °C24, 37. Det kan dock ara svårt att reglera och uppnå optimal temperatur
med hjälp av olika vattenbaserade metoder77. Dessutom kan vattnet innehålla
patogener, framför allt när det är varmt.
Det kan vara problematiskt eftersom det finns en risk att vattnet tränger in under
flasklocket och når mjölken24. Tidigare forskning har visat att sjukhuskranvatten
som används i babykostvärmare kan orsaka nosokomiala infektioner och
infektionsutbrott på neonatala intensivvårdsavdelningar77–79. På vissa neonatala
intensivvårdsavdelningar använder man nu torra, vattenfria värmare i stället för
vattenbaserade metoder för att minska risken för att mjölken kontamineras80, 81.
Calesca
Medela erbjuder Calesca, som är en vattenfri enhet för värmning och upptining
av bröstmjölk. Den gör det lättare att optimera och standardisera rutinerna för
hantering av bröstmjölk och att minimera de utmaningar som hanteringen för
med sig. Calesca är utformad för individuell vård på neonatala intensivvårdsavdelningar. Syftet är att bevara bröstmjölkens helhetsinnehåll genom att varsamt
värma upp den mot kroppstemperatur utan att utsätta den för stark värme.
l	
Hygienisk: användning av varmluft som cirkulerar i ett slutet kärl eliminerar
risken för smittspridning på grund av användning av vatten.
l	
Personlig: engångsinsatserna reducerar smittorisken och gör det enkelt att
rengöra enheten.
l	
När Calesca används som en personlig enhet gör den det enklare att hålla
ordning på varje enskilt barns mjölk, och minimerar därmed risken för
förväxlingar.
l	
Snabb upptining: Bröstmjölk kan effektivt tinas och delas upp i portioner för
att sedan förvaras i kylskåpet före användning.
l	
Standardisering av processer: Med utgångspunkt från mjölkvolymen och den
inledande temperaturen (fryst, kyld eller rumstempererad) kan upptinings- och
uppvärmningsprocesserna standardiseras.
l	
Varsam uppvärmning: Enskilda bröstmjölksportioner kan värmas till perfekt
matningstemperatur utan överhettning. Detta bidrar till att bevara värdefulla
näringsämnen och vitaminer.
18
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Med Calesca har Medela tagit ett steg bort från vattenbaserade värmnings- och
upptiningsmetoder. Genom att gå över till torrvärmemetoder strävar Medela
efter att minska risken för att barnet exponeras för kontaminerat vatten,
samtidigt som mjölkens kvalitet bevaras.
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Utbildning
Vårdpersonalen på neonatala intensivvårdsavdelningar vet att hjälpmedlen
bara är en del av helhetslösningen som leder till framgångsrik amning
på avdelningen. Det är viktigt att alla berörda får konsekvent och korrekt
information för att
l	
främja bröstmjölksanvändning och amning hos all personal och alla föräldrar
l	
underlätta evidensbaserade beslut
l	
utveckla effektiva metoder för bröstmjölkshantering och matning
med bröstmjölk
Medela samarbetar med experter världen över för att lösa de problem
som uppstår kring amning och användningen av bröstmjölk på neonatala
intensivvårdsavdelningar.
Medela stödjer olika grundforskningsprojekt och klinisk forskning, sammanfattar
befintliga kunskaper om utmaningarna inom detta område och sprider kunskap
i olika kanaler genom informationsmaterial och evenemang.
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Forskningsöversikt: Säkerhet och infektionskontroll i samband med
bröstmjölkshantering
Medela har genomfört en heltäckande granskning av den publicerade
litteraturen om säkerhet och infektionskontroll vid bröstmjölkshantering på
neonatala intensivvårdsavdelningar. I den här sammanställda översikten beskrivs
de senaste evidensbaserade procedurerna för att främja säkra och hygieniska
rutiner för bröstmjölkshantering på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Research review
Human milk safety and infection control

The NICU must ensure that the anti-infective
and nutritional properties of human milk are
provided to the infant in a risk-adverse manner.
This review highlights the evidence underpinning
safe collection, storage and handling practices
of human milk required to avoid contamination
and errors.
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Rapportsammandrag från studier
Rapportsammandragen från studier beskriver den vetenskapliga och kliniska
kontexten för specifika process- och produktinnovationer. Genom att
sammanställa, analysera och förklara den kliniska forskningen bidrar dessa
sammandrag till att skapa rätt förväntningar när en ny metod eller teknik
introduceras.
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Infografik
I infografikmaterial har en stor mängd information sammanställts till en
kombination av bilder, text och siffror. Det gör att betraktaren enkelt kan förstå
de centrala begrepp som informationen beskriver. Den visuella presentationen
av data och instruktionsmaterial gör att målgrupper på alla kunskapsnivåer lätt
kan ta till sig information om det specifika området.

What makes breastmilk so unique?
Surprise! The breast
is an organ, too!

➊ Alveoli
This is where breastmilk is made and stored. Alveoli are
clusters of small grape-like sacs in your breast. They
are surrounded by tiny muscles that squeeze them to
push milk out into the ductules. Alveoli develop during
your pregnancy.

Your breasts can also be called mammary
glands and they produce breastmilk. Within
each mammary gland, different parts play a
role in making and transporting breastmilk.

➋ Ductules
These are small canals that carry milk from the alveoli
to the main milk ducts.

➌ Main milk ducts
This intricate network of canals carries milk from the
alveoli and ductules straight to your baby. You have
an average of 9 of these main milk ducts in your nipple.

Breastmilk is
a living ﬂuid
Breastmilk is a living substance that changes
to meet the growing needs and development
of the child.

The power of
colostrum

Wow! The cells can
change!

The precious colostrum and the milk you
make in the fi rst weeks are different from
mature milk. Colostrum may not seem like
a lot of volume, but it is jam-packed with
ingredients, containing double the amount of
protein than your later milk. These proteins
protect your baby against diseases from the
very beginning.

Breastmilk contains live cells, like stem cells.
These stem cells can be directed to become
other body cell types such as bone, fat, liver
and brain cells and may act as a type of
“internal repair system”. Isn’t that amazing?

Your breastmilk is
what you eat
Breastmilk has a ﬂ avour profi le: The foods
you eat during pregnancy and breastfeeding
ﬂ avour the amniotic ﬂ uid and milk and may
‘program’ later food preferences of your
baby.

Breastmilk is the
most natural defence
When a baby is born, breastmilk is the baby’s
fi rst immunisation to help fi ght disease and
illness. Breastmilk is a living substance that
changes to meet the growing needs and
development of the child.

Pregnancy

Breastfeeding

After weaning

Thousands of
ingredients

Just the fat
a baby needs

There is no substitute for breastmilk. There are
thousands of different ingredients in breastmilk
such as proteins, fats, lactose, vitamins, iron,
minerals, water and enzymes. The vast majority of these ingredients cannot be replicated
artificially.

Human milk is specifi cally designed for human
babies. Your milk contains around 4% fat,
while milk of seals and whales contains up to
50% fat! The fats in your milk are important
for growth and development, and are even
antibacterial.

Over 130 prebiotics

Over 415 proteins

Breastmilk contains prebiotics, more than
130 complex sugars (oligosaccharides) that
help protect the gut from different types of microbes. No other species has so many special
sugars except perhaps the elephant!

Many of the proteins in breastmilk are active
with functional roles! Some of these proteins
can help to kill bacteria and others can identify
pathogens. These immune proteins are guards
that protect against microbes.

Breastmilk supports
brain development

Breastmilk:
the gold standard

Brain at birth
0.38 kg

Brain at 6 months
0.64 kg

Brain at 1 year
0.97 kg

Adult brain
1.25 kg

Breastmilk is the ultimate all-in-one meal for your baby. Amazingly,
your body produces the right nutrients in the right amount and the
right volume of milk to match your baby’s needs at all times.
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The brain is the fattest organ in the body!
Brain mass almost doubles in the fi rst
6 months and at 2 years of age it reaches
more than 80 % of adult size. Breastmilk
contains essential components for optimal
development of the brain.
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Affischer och DVD-skivor
Medela stödjer många forskningsprojekt. De viktigaste resultaten från dessa
projekt beskrivs och presenteras på affischer och DVD-skivor. Bland de ämnen
som tas upp finns till exempel vetenskapen bakom barnets sugmönster och
bröstets anatomi.

Online
Om du vill veta mer och ta del av den senaste informationen, besök
http://www.medela.com/nicu.

Evenemang för kunskapsöverföring
Medela anordnar olika symposier kring ämnen med anknytning till bröstmjölk,
både i form av regionala fristående evenemang och vid nationella konferenser.
Medelas viktigaste evenemang är det årliga internationella symposiet om
amning och laktation. Syftet med detta symposium är att göra Medelas
kunskap direkt tillgänglig för yrkesutövarna inom området. Symposiet är en
plattform där internationellt namnkunniga forskare kan presentera sina senaste
forskningsrön inom tre viktiga områden: de senaste rekommendationerna för
forskningsbaserad praxis, bröstmjölkens unika innehåll och betydelsen av
bröstmjölk på neonatala intensivvårdsavdelningar.

Kontakta din säljrepresentant för mer information om detta, eller besök
www.medela.com

22

MEDELA

MEDELA

23

Referenser

1	Callen,J. & Pinelli,J. A review of the
literature examining the benefits and
challenges, incidence and duration, and
barriers to breastfeeding in preterm
infants. Adv Neonatal Care 5, 72-88
(2005).
2	WHO & UNICEF. Global strategy for infant
and young child feeding (World Health
Organization, Geneva, 2003).
3	Winberg,J. Mother and newborn baby:
Mutual regulation of physiology and behavior - a selective review. Dev Psychobiol 47,
217-229 (2005).
4	UNICEF Facts for life (United Nations
Children’s Fund, New York, 2010).

13	Bisquera,J.A., Cooper,T.R., & Berseth,C.L.
Impact of necrotizing enterocolitis on
length of stay and hospital charges in very
low birth weight infants. Pediatrics 109,
423-428 (2002).
14	Furman,L., Taylor,G., Minich,N., & Hack,M.
The effect of maternal milk on neonatal
morbidity of very low-birth-weight infants.
Arch Pediatr Adolesc Med 157, 66-71
(2003).
15	Hylander,M.A., Strobino,D.M., &
Dhanireddy,R. Human milk feedings and
infection among very low birth weight
infants. Pediatrics 102, E38 (1998).

5	American Academy of Pediatrics - Section
on Breastfeeding. Breastfeeding and the
use of human milk. Pediatrics 129,
e827-e841 (2012).

16	Hylander,M.A., Strobino,D.M.,
Pezzullo.J.C., & Dhanireddy,R. Association
of human milk feedings with a reduction in
retinopathy of prematurity among very low
birthweight infants. J Perinatol 21,
356-362 (2001).

6	Meier,P.P., Engstrom,J.L., Patel,J.L.,
Jegier,B.J., & Bruns,N.E. Improving the
use of human milk during and after the
NICU stay. Clin Perinatol 37, 217-245
(2010).

17	Schanler,R., Shulman,R.J., & Lau,C.
Feeding strategies for premature infants:
Beneficial outcomes of feeding fortified
human milk versus preterm formula.
Pediatrics 103, 1150-1157 (1999).

7	Quigley,M.A., Henderson,G., Anthony,M.Y.,
& McGuire,W. Formula milk versus donor
breast milk for feeding preterm or low birth
weight infants. Cochrane Database Syst
Rev1-41 (2007).

18	Vohr,B.R. et al. Beneficial effects of breast
milk in the neonatal intensive care unit on
the developmental outcome of extremely
low birth weight infants at 18 months of
age. Pediatrics 118, e115-e123 (2006).

8	Schanler R.J., Lau,C., Hurst,N.M., &
Smith,E.O. Randomized trial of donor
human milk versus preterm formula as
substitutes for mothers’ own milk in the
feeding of extremely premature infants.
Pediatrics 116, 400-406 (2005).

19	Vohr,B.R. et al. Persistent beneficial effects
of breast milk ingested in the neonatal
intensive care unit on outcomes of
extremely low birth weight infants at 30
months of age. Pediatrics 120, e953-e959
(2007).

9	Uvnas-Moberg,K. Neuroendocrinology of
the mother-child interaction. Trends
Endocrinol Metab 7, 126-131 (1996).

20	Schanler R.J. Evaluation of the evidence to
support current recommendations to meet
the needs of premature infants: The role of
human milk. Am J Clin Nutr 85,
625S-628S (2007).

10	Chung,M., Raman,G., Trikalinos,T., Lau,J.,
& Ip,S. Interventions in primary care to
promote breastfeeding: An evidence
review for the U.S. Preventive Services
Task Force. Ann Intern Med 149, 565-582
(2008).
11	Patel,A.L. et al. Impact of early human milk
on sepsis and health-care costs in very
low birth weight infants. J Perinatol 33,
514-519 (2013).
12	Arslanoglu,S., Ziegler,E.E., Moro,G.E., &
WAPM working group on nutrition. Donor
human milk in preterm infant feeding:
Evidence and recommendations. J Perinat
Med 38, 347-351 (2010).

24

MEDELA

21	Schanler,R.J. The use of human milk for
premature infants. Pediatr Clin North Am
48, 207-219 (2001).
22	Hale,T.W. & Hartmann,P.E. Textbook of
human lactation (Hale Publishing LLP,
Amarillo TX, 2007).
23	Jeurink,P.V. et al. Human milk: A source of
more life than we imagine. Benef Microbes
4, 17-30 (2013).
24	Human Milk Banking Association of North
America 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in
hospitals, homes, and child care settings
(HMBANA, Fort Worth, 2011).

25	Novak,F.R., Da Silva,A.V., Hagler,A.N., &
Figueiredo,A.M. Contamination of
expressed human breast milk with an
epidemic multiresistant Staphylococcus
aureus clone. J Med Microbiol 49,
1109-1117 (2000).
26	Eidelman,A.I. & Szilagyi,G. Patterns of
bacterial colonization of human milk.
Obstet Gynecol 53, 550-552 (1979).
27	Carroll,L., Osman,M., Davies,D.P., &
McNeish,A.S. Bacteriological criteria for
feeding raw breast-milk to babies on
neonatal units. Lancet 2, 732-733 (1979).
28	Perez,P.F. et al. Bacterial imprinting of the
neonatal immune system: Lessons from
maternal cells? Pediatrics 119, e724-e732
(2007).
29	Sharland,M., Khare,M., & BedfordRussell,A. Prevention of postnatal
cytomegalovirus infection in preterm
infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed
86, F140 (2002).
30	Meier,J. et al. Human cytomegalovirus
reactivation during lactation and
mother-to-child transmission in preterm
infants. J Clin Microbiol 43, 1318-1324
(2005).
31	Capretti,M.G. et al. Very low birth weight
infants born to cytomegalovirus-seropositive mothers fed with their mother’s milk: A
prospective study. J Pediatr 154, 842-848
(2009).
32	Hale,T.W. & Rowe,H.E. Medications and
mothers’ milk (Hale Publishing, Plano TX,
2014).
33	Quan,R. et al. Effects of microwave
radiation on anti-infective factors in human
milk. Pediatrics 89, 667-669 (1992).
34	Sigman,M., Burke,K.I., Swarner,O.W., &
Shavlik,G.W. Effects of microwaving
human milk: Changes in IgA content and
bacterial count. J Am Diet Assoc 89,
690-692 (1989).
35	Christen,L., Lai,C.T., Hartmann,B.,
Hartmann,P.E., & Geddes,D.T. The effect
of UV-C pasteurization on bacteriostatic
properties and immunological proteins of
donor human milk. PLoS One 8, e85867
(2013).
36	Gransden,W.R., Webster,M., French,G.L.,
& Phillips,I. An outbreak of Serratia
marcescens transmitted by contaminated
breast pumps in a special care baby unit.
J Hosp Infect 7, 149-154 (1986).

37	Brown,S.L., Bright,R.A., Dwyer,D.E., &
Foxman,B. Breast pump adverse events:
Reports to the food and drug administration. J Hum Lact 21, 169-174 (2005).

49	Deutsches Beratungszentrum für Hygiene.
Conclusion of the Risk Assessment of the
Production Method for “Ready-to-Use”
Products (2014).

38	Donowitz,L.G., Marsik,F.J., Fisher,K.A., &
Wenzel,R.P. Contaminated breast milk: A
source of Klebsiella bacteremia in a
newborn intensive care unit. Rev Infect Dis
3, 716-720 (1981).

50	Bundesministerium der Justiz. Verordnung
über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -TrinkwV 2001) (2001).

39	el-Mohandes,A.E., Keiser,J.F.,
Johnson,L.A., Refat,M., & Jackson,B.J.
Aerobes isolated in fecal microflora of
infants in the intensive care nursery:
Relationship to human milk use and
systemic sepsis. Am J Infect Control 21,
231-234 (1993).
40	Schanler,R.J. et al. Breastmilk cultures and
infection in extremely premature infants. J
Perinatol 31, 335-338 (2011).
41	Boo,N.Y., Nordiah,A.J., Alfizah,H.,
Nor-Rohaini,A.H., & Lim,V.K. Contamination of breast milk obtained by manual
expression and breast pumps in mothers
of very low birthweight infants. J Hosp
Infect 49, 274-281 (2001).
42	el-Mohandes,A.E., Schatz,V., Keiser,J.F., &
Jackson,B.J. Bacterial contaminants of
collected and frozen human milk used in
an intensive care nursery. Am J Infect
Control 21, 226-230 (1993).
43	Tan,L., Nielsen,N.H., Young,D.C., &
Trizna,Z. Use of antimicrobial agents in
consumer products. Arch Dermatol 138,
1082-1086 (2002).

51	DIN EN ISO 11737-1. Sterilization of
medical devices – Microbiological
methods – Part 1:Determination of a
population of microorganisms on
products.
52	DIN EN ISO 11135-1. Sterilization
of health care products – Ethylene
oxide – Part 1: Requirements for
development, validation and routine
control of a sterilization process for
medical devices.
53	DIN EN ISO 11607-1. Packaging for
terminally sterilized medical devices – Part
1: Requirements for materials, sterile
barrier systems and packaging systems,
DIN EN ISO 11607-2. Packaging for
terminally sterilized medical devices – Part
2: Validation requirements for forming,
sealing and assembly processes.
54	Gilks,J., Price,E., Hateley,P., Gould,D., &
Weaver,G. Pros, cons and potential risks
of on-site decontamination methods used
on neonatal units for articles indirectly
associated with infant feeding, including
breast pump collection kits and neonatal
dummies. J Infect Prev 13, 16-23 (2012).

44	Aiello,A.E., Larson,E.L., & Levy,S.B.
Consumer antibacterial soaps: Effective or
just risky? Clin Infect Dis 45 Suppl 2,
S137-S147 (2007).

55	Meier,P.P., Engstrom,J.L., Mingolelli,S.S.,
Miracle,D.J., & Kiesling,S. The Rush
Mothers’ Milk Club: Breastfeeding
interventions for mothers with very-lowbirth-weight infants. J Obstet Gynecol
Neonatal Nurs 33, 164-174 (2004).

45	Pittet,D., Allegranzi,B., & Boyce,J. The
World Health Organization guidelines on
hand hygiene in health care and their
consensus recommendations. Infect
Control Hosp Epidemiol 30, 611-622
(2009).

56	Dougherty,D. & Nash,A. Bar coding from
breast to baby: A comprehensive breast
milk management system for the NICU.
Neonatal Netw 28, 321-328 (2009).

46	Harrison,W.A., Griffith,C.J., Ayers,T., &
Michaels,B. Bacterial transfer and
cross-contamination potential associated
with paper-towel dispensing. Am J Infect
Control 31, 387-391 (2003).
47	Harrison,W.A., Griffith,C.J., Michaels,B., &
Ayers,T. Technique to determine
contamination exposure routes and the
economic efficiency of folded paper-towel
dispensing. Am J Infect Control 31,
104-108 (2003).
48	Jones,B. et al. An outbreak of Serratia
marcescens in two neonatal intensive care
units. J Hosp Infect 46, 314-319 (2000).

57	Drenckpohl,D., Bowers,L., & Cooper,H.
Use of the six sigma methodology to
reduce incidence of breast milk administration errors in the NICU. Neonatal Netw
26, 161-166 (2007).
58	Eglash,A. ABM clinical protocol #8: Human
milk storage information for home use for
full-term infants (original protocol March
2004; revision #1 March 2010). Breastfeed
Med 5, 127-130 (2010).
59	Centers for Disease Control and
Prevention. Assisted Reproductive
Technology. http://www.cdc.gov/art/
(2012).

60	Food and Drug Administration. Breast
milk. http://www.fda.gov/medicaldevices/
productsandmedicalprocedures/
homehealthandconsumer/consumerproducts/breastpumps/ucm061952.htm
(2012).
61	Kurath,S., Halwachs-Baumann,G.,
Muller,W., & Resch,B. Transmission of
cytomegalovirus via breast milk to the
premat. Clin Microbiol Infect 16,
1172-1178 (2010).
62	National Institute for Health and Care
Excellence. Donor milk banks: The
operation of donor milk bank services.
2010. http://www.nice.org.uk/guidance/
CG93/chapter/1-Guidance (2014).
63	American Academy of Pediatrics
- Committee on Nutrition. Nutritional
needs of low-birth-weight infants.
Pediatrics 75, 976-986 (1985).
64	Jocson,M.A., Mason,E.O., & Schanler,R.J.
The effects of nutrient fortification and
varying storage conditions on host
defense properties of human milk.
Pediatrics 100, 240-243 (1997).
65	Chan,G.M. Effects of powdered human
milk fortifiers on the antibacterial actions of
human milk. J Perinatol 23, 620-623
(2003).
66	Santiago,M.S., Codipilly,C.N., Potak,D.C.,
& Schanler,R.J. Effect of human milk
fortifiers on bacterial growth in human
milk. J Perinatol 25, 647-649 (2005).
67	Chan,G.M., Lee,M.L., & Rechtman,D.J.
Effects of a human milk-derived human
milk fortifier on the antibacterial actions of
human milk. Breastfeed Med 2, 205-208
(2007).
68	Barash,J.R., Hsia,J.K., & Arnon,S.S.
Presence of soil-dwelling clostridia in
commercial powdered infant formulas. J
Pediatr 156, 402-408 (2010).
69	WHO. Safe preparation, storage and
handling of powdered infant formula
guidelines (2007).
70	Janjindamai,W. & Chotsampancharoen,T.
Effect of fortification on the osmolality of
human milk. J Med Assoc Thai 89,
1400-1403 (2006).
71	Fenton,T.R. & Belik,J. Routine handling of
milk fed to preterm infants can significantly
increase osmolality. J Pediatr Gastroenterol Nutr 35, 298-302 (2002).
72	Nilsson,K. Maintenance and monitoring of
body temperature in infants and children.
Paediatr Anaesth 1, 13-20 (1991).

MEDELA

25

73	Knobel,R. & Holditch-Davis,D. Thermoregulation and heat loss prevention after
birth and during neonatal intensive-care
unit stabilisation of extremely low-birthweight infants. J Obstet Gynecol Neonatal
Nurs 36, 280-287 (2007).
74	Meier,P. Bottle- and breast-feeding: Effects
on transcutaneous oxygen pressure and
temperature in preterm infants. Nurs Res
37, 36-41 (1998).
75	Eckburg,J.J., Bell,E.F., Rios,G.R., &
Wilmoth,P.K. Effects of formula temperature on postprandial thermogenesis and
body temperature of premature infants. J
Pediatr 111, 588-592 (1987).
76	Gonzales,I., Durvea,E.J., Vasquez,E., &
Geraghty,N. Effect of enteral feeding
temperature on feeding tolerance in
preterm infants. Neonatal Netw 14, 39-43
(1995).
77	Büyükyavuz,B.I., Adiloglu,A.K., Onal,S.,
Cubukcu,S.E., & Cetin,H. Finding the
sources of septicemia at a neonatal
intensive care unit: Newborns and infants
can be contaminated while being fed. Jap
J Infect Dis 59, 213-215 (2006).
78	The Regulation and Quality Improvement
Authority. Independent review of incidents
of Pseudomonas aeruginosa infection in
neonatal units in Northern Ireland - Final
report (2012).
79	Molina-Cabrillana,J. et al. Outbreak of
Pseudomonas aeruginosa infections in a
neonatal care unit associated with feeding
bottles heaters. Am J Infect Control 41,
e7-e9 (2013).
80	Handa,D. et al. Do thawing and warming
affect the integrity of human milk? J
Perinatol 34, 863-866 (2014).
81	Lawlor-Klean,P., Lefaiver,C.A., &
Wiesbrock,J. Nurses’ perception of milk
temperature at delivery compared to
actual practice in the neonatal intensive
care unit. Adv Neonatal Care 13, E1-E10
(2013).

26

MEDELA

MEDELA

27

www.medela.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Obs! Det här dokumentet gäller inte för den amerikanska marknaden.

© Medela AG/200.9024/MSESV/2015-10/Aa

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax
+46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

