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 Đầu vú thụt vào, hoặc bị đau rát, tức sữa... Những trục trặc này xảy ra với hầu hết các bà mẹ
cho con bú, và dưới đây là cách để giải quyết.  

      1. Đầu vú thụt vào

Nếu đầu vú chỉ nhô ra một phần hoặc không nhô ra chút nào khi được kéo nhẹ, nghĩa là bạn
đã có đầu vú ẩn, một phần hoặc hoàn toàn. Nếu nhận biết tình trạng này sớm, một thiết bị hút
sữa đơn giản có thể giải quyết vấn đề. Trường hợp bị ẩn nhẹ, bạn dùng dầu mát xa nhẹ nhàng
đầu vú từ tháng thứ 7. Kéo nó ra nhẹ nhàng. Điều đó sẽ ngăn ngừa đầu vú tụt vào trong, đồng
thời làm đầu vú mềm và nhô ra.

2. Đầu vú đau rát

Cho bé bú không đúng tư thế hoặc thường xuyên sử dụng xà phòng làm sạch là nguyên nhân
gây nên tình trạng này. Việc làm sạch quá mức sẽ rửa trôi hết chất dầu bảo vệ tự nhiên, gây
đau rát, nứt nẻ đầu vú, có khả năng gây nhiễm nấm. Có thể khắc phục điều này bằng cách
dùng chính phần sữa còn lại sau khi bé đã bú no để bôi lên, vì phần sữa này có chất béo tự
nhiên, giúp bảo vệ và phục hồi da.

3. Tức sữa
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Nếu hai bầu ngực vẫn đầy sữa kể cả khi bé đã bú no, hãy bôi một chút dầu và nhẹ nhàng vắt bỏ
sữa thừa. Vì việc vắt này gây đau, nên các bà mẹ thường không hào hứng làm việc này, và lại
càng gây bất lợi về sau. Chườm nước ấm bầu vú trước khi vắt sữa thừa sẽ giúp ích rất nhiều.
Nếu thỉnh thoảng tắc sữa thành cục, bạn nên dùng một ít đá xay để chườm và đặt nó lên mảnh
gạc trên phía ngực đau.

4. Chảy sữa

Những phụ nữ có tuyến sữa hoạt động mạnh, sẽ có tình trạng khi cho bú một bên thì bên kia
chảy ra. Đặt một miếng gạc sạch bịt đầu vú bên kia sẽ ngăn sữa chảy.
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