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Flasker og sutter kan bestilles på

• www.clapa.com
• CLAPA shop
• Feeding equipment

Flaske:
MAM flaske 270 ml. soft bottle 
with Collar, Disc and teatcover

Sut:
MAM Teat T26. Ventes all ages Size 2

Det anbefales, at der bestilles en del ekstra sutter, idet sutterne mørnes i løbet 
af 2 - 3 måneder.

Ekstra hul i sutten
• Efter nogle uger kan det anbefales at lave et ekstra hul i sutten
• Brug en venekanyle eller det største af en stoppenål
• Hold nålen ind i flammen, hvor lyset går fra blåt til gult (så soder den ikke), 

indtil nålen er glødende
• Den glødende nål prikkes ind i siden på sutten og holdes der, indtil den er 

kold
• Hullet skulle så være passende stort og mælken skal kunne dryppe i jævn 

fart ud af sutten
• Gem kanylen til næste gang



Brugsvejledning - sutteflaske
Inden sutteflasken tages i brug, skal den steriliseres af hygiejnehensyn.
Rengør alle dele grundigt hver gang før brug.

Steriliser flasken på en af følgende 4 måder:
1. Sterilisationsopløsning til sutteflasker
2. Dampsterilisation ifølge fabrikantens foreskrifter
3. Kogning i vand i mindst 5 minutter
4. Opvaskemaskine kan anvendes, men farvestoffer i mad kan smitte af på 

flasken.

Brug af blød plastflaske
For at hjælpe barnet med at sutte, anbefaler vi, at I benytter en blød plast-
flaske. Barnet kan sutte og synke i takt med,  at der pumpes på flasken i et 
tempo, der passer til barnets sutterytme. 
Måltidet forventes at vare ca. ½ time og der pumpes på flasken under hele 
måltidet, fra barnet har suttet sig ind i rytmen. Du lærer hurtigt at se, når 
barnet har brug for en pause for at trække vejret.
Barnet skal op og bøvse, når det drejer hovedet væk eller skubber sutten ud.

Fremgangsmåde:
• Sæt barnet i oprejst position
• Støt barnet med armen
• Lad flasken hvile i højre hånd mellem tommel- og pegefinger
• Placer sutten midt på barnets tunge for at udnytte dets sutteevne mest 

muligt
• Begynd at pumpe forsigtigt, når sutten er fyldt med mælk og barnet sutter 

i rytme
• Lad sutten blive i munden men hold en pause med at pumpe, når barnet 

skal trække vejret!
• Barnet skal have lov til at sutte efter evne - og barnet skal blive mæt, før 

det bliver træt!

Kontakt endelig din specialsundhedsplejerske ved yderligere spørgsmål.



Institut for Kommunikation og Handicap
Ganespalteafdelingen
Peter Sabroes Gade 4
8000 Aarhus C
Tlf. 78 47 95 33

MAM sutteflaske
MAM-flasken er designet i samarbejde med den internationale Læbe-ganespalte 
sammenslutning (CLAPA) og består af en flaske, krave, forseglingsskive og et låg.
Sutterne anskaffes separat.

ADVARSEL af sikkerheds- og sundhedshensyn
• Anvend kun sutteflasken under voksenopsyn
• Brug aldrig sutterne som narresut
• Tjek alle flaskens dele hver gang inden brug. Stræk sutten i alle retninger og 

smid den ud ved første tegn på skade eller slid
• Tjek altid temperaturen på maden, inden den indgives
• Hold alle flaskens dele uden for børns rækkevidde, når flasken ikke er i brug.


