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Niezależnie od przyczyny bólu, najważniejszą rzeczą jest abyś
otrzymała maksymalne wsparcie w złagodzeniu bólu, nawet, jeśli
przyczyną tego bólu gest grzybica brodawek, spowodowana
infekcją Candida albicans.
W większości przypadków bólu, przyczyną jest zbyt płytkie
przystawienie dziecka i poprawa przystawienie zwykle
rozwiązuje problem. Idealnie jest kiedy dziecko obejmuje
ustami brodawkę wraz z całą otoczką, lub dużą jej częścią, od
dolnej do górnej wargi. A nos dziecka nie dotyka do piersi.
Trudno jest skorygować przystawienie u 3-4 miesięcznego
dziecka, ale zawsze warto próbować.
Na stronie http://www.breastfeedinginc.ca/ można obejrzeć
filmy pokazujące jak prawidłowo przystawić dziecko.

Diagnozowanie Candida albicans (drożdże)
Infekcja grzybicza Candida albicans może być trudna do
zdiagnozowania i matki nie powinny próbować diagnostyki na
własną rękę. Ból z powodu Candida albicans jest często mylony
z bólem z powodu złego przystawienia i/lub bólem z powodu
skurczu naczyń/ zespołu Raynauda. Ponadto, przyczyną bólu
brodawek może być więcej niż jedna przyczyna. Dobry lekarz na
pewno pomoże Ci rozpoznać przyczynę bólu.

Maść robiona/recepturowa na brodawki:
Mupirocyna 2% Maść (15 g),
Betametazon 0,1% maść (15 g),
Do której dodaje mikonazol proszek tak, aby końcowe
stężenie mikonazolu wynosiło 2%. Taki składdaje
całkowitą objętość maści nieco ponad 30 gramów lub
flukonazol w proszku do końcowego stężenia 2% objętości,
jako zamiennik mikonazolu, w sytuacji, gdy mikonazol nie
jest dostępny, (farmaceuta może mieć na recepcie oba,
jako zamienniki). Proszek klotrimazol (nie jest tak
dobry jak mikonazol, w opinii International
Breastfeeding
Centre,
często
powoduje
podrażnienia). Użycie proszku daje lepsze stężenie
środka przeciwgrzybiczego, (mikonazol lub klotrimazol)
oraz stężenie mupirocyny i betametazon pozostaje wyższe.
Nie ma potrzeby używania nystatyny w maści w naszej
receptury i nie ma jej od ponad 10 lat.
Czasami dodanie ibuprofeny w proszku pomaga
przeciwbólowo, tak, że końcowe stężenie ibuprofenu
wynosi 2%.
Maść należy nakładać bardzo cienką warstwą po każdym karmieniu
(z wyjątkiem karmienia, kiedy matka zastosuje wodny roztwór
genicjany).”Wadą” jest to, że fiolet genicjany całkowicie
zakryje brodawkę i nie będzie widać ewentualnych zmian. WAŻNE:
Nie myć lub ŚCIERAĆ maści, nawet, jeśli farmaceuta
zaleci. Maść może być stosowana na wszystkie przyczyny bólu
brodawek („maść na wszystkie choroby brodawek”), a nie tylko
dla Candida (drożdże, pleśniawki).Używaj maści, dopóki ból nie
ustąpi, a potem kontynuuj przez kilka kolejnych dni, a w
kolejnych
dniach
zmniejszaj
częstotliwość
aż
do
odstawienia. Jeśli ból nie zmniejszy się po po 3 lub 4 dniach
stosowania, lub jeśli chcesz maści używać dłużej niż 2 – 3
tygodnie, aby upewnić się, że ból nie wróci, kontynuuj
stosowanie maści, ale pamiętaj, aby także skonsultować z
lekarzem, położną lub specjalista laktacji.

W przypadku braku poprawy, wraz z maścią możesz używać:
Wodny roztwór fioletu genicjany. Faktycznie, genicjana
może być używana wraz z maścią od samego początku, ale
nie powinien on być nigdy używana samodzielnie, ma silne
działanie wysuszające, które nie sprzyja prawidłowym
procesom gojenia. Używaj raz dziennie przez 4-7
dni. Jeśli po 4 dniach ból nadal się utrzymuje,
zaprzestać używania genicjany. Jeśli po 4 dniach
odczuwasz poprawę, kontynuuj do 7 dniu stosowanie
genicjany. Stosowanie dłużej niż 7 dni, nie ma sensu,
jeśli ból nie ustąpił, to prawdopodobnie genicjana nie
da rady i trzeba szukać innego rozwiązania. Jeśli po 4
dniach jest znacząca poprawa, to wraz z maścią,
kontynuować takie leczenie.
Genicjana to 1% roztwór wodny. Często rozpuszcza się
także w 10% roztworze alkoholu, genicjany nie rozpuszcza
się nigdy w czystej wodzie.. Ta ilość alkoholu jest
znikoma, a więc dziecko otrzyma tylko krople roztworu w
czasie 1 aplikacji.
I / lub:
Ekstrakt z nasion grejpfruta (GSE), składnik aktywny
musi być gatunku „citricidal” musi być stosowany w
połączeniu z tą maścią. Zastosuj rozcieńczony roztwór
bezpośrednio na brodawki. Ekstrakt nie musi być
przechowywany w lodówce wystarczy zawsze dokładnie
zakręcać butelkę i po prostu używać, aż się zużyje.
Korzystanie GSE:
Wymieszać dobrze 5- 10 kropli w 30 ml wody.
Przemywaj gazikami lub płatkami kosmetycznymi na obu
brodawkach wraz otoczką po karmieniu.
Zostawić do wyschnięcia na kilka sekund, a następnie
zastosować „maść”.
Jeśli używasz genicjany nie smaruj niż przy okazji tego

samego karmienia, co wyciąg z pestek grepfruita.
Użwyaj do ustąpienia bólu, a następnie po woli odstawiaj
przez kolejny tydzień.
Jeśli po 3 dniach ból nie zmniejszy się, zwiększ
stężenie roztworu o 5 kropli, zwiększenie stężenia na 30
ml (uncji) wody. Stężenie możesz zwiększać, aż dojdziesz
do 25 kropli / 30 ml wody
Jeśli naskórek na brodawce zacznie się złuszczać się
łuszczenie, stanie się suchy lub białawy nalot, zastąp
„maść” czysta oliwa z oliwek 1-3x / dobę po każdym
karmieniu i zmniejszać stężenie ekstraktu z pestek
grejpfruta spada. Jeśli łuszczenie nie cofnie się lub
nie zatrzyma, całkowicie odstaw ekstrakt.
Do każdego prania dodawaj 15-20 kropli ekstraktu z
pestek grejpfruta
Ekstrakt na brodawki może stosowany jednocześnie z
doustnym i probiotykami.
Jeśli nie ma poprawy, a brodawki nie reagują na leczenie
Dodaj
Doustnie: wyciąg z pestek grejpfruta. Składnik aktywny
może być „citricidal”. Użyj tabletek lub kapsułek, 250
mg (zazwyczaj 2 tabletki 125 mg każda) trzy lub cztery
razy na dobę, doustnie. Jeśli korzystny jest płynny
ekstrakt może być stosowany doustnie, 10 kropli wody,
trzy razy dziennie, (jeśli nie jest tak skuteczny jak
tabletki i smak bardzo gorzki). Doustnie ekstrakt może
być stosowany przed próbą flukonazol, zamiast
flukonazol, lub dodatkowo do flukonazolu odpornych
przypadkach.
I / lub
Probiotyki: Acidophilus z Bifidobacterium (z FOS
(fruktooligosacharydy) jest najlepszym wyborem np. Linex
Forte, Beneflora, Duo-Lactil, Lacitrax, ProBioSlim

. Matka powinna wziąć kapsułki o zawartości w sumie 10
miliardów bakterii 2-3x / dobę. Probiotyki należy
przyjmować, co najmniej 1 godzinę od ekstrakty z pestek
grejpfrutaz zaś dziecko powinno otrzymywać probiotyki 2x
/ dobę przez około 7 dni (W razie braku formy
odpowiedniej dla dziecka, można otworzyć kapsułkę i
podać dziecku przed karmieniem palec znużony w proszku
do ssania).

Jeśli nic nie jest lepiej
Dodaj:
Flukonazol, jest lekiem o działaniu przeciwgrzybiczym.
Jeśli ból trwa i z dużym prawdopodobieństwem przyczyny
można się dopatrywać w Candida, przyjąć uderzeniowo
Flukonazol 400 mg, a następnie 100 mg 2x razy dziennie
przez co najmniej dwa tygodnie, czyli mama nie powinna
przez co najmniej tydzień odczuwać bólu. Przebieg
leczenia flukonazolem wynosi, co najmniej 2
tygodnie.
Niezależnie
od
leczenia
doustnego
Flukonazolem, należy kontynuować leczenie miejscowe,
„maścią”, można ponownie wprowadzić gencjanę.
Flukonazol nie powinien być stosowany, jako leczenie
pierwszego rzutu, zwłaszcza, w przypadku bólu
brodawek. Flukonazol, powinien dołączyć do leczenia,
jako ostatnie ogniwo. Flukonazol potrzebuje 3-4 dni, aby
zaczął działać, aczkolwiek zdarzają się sytuacje, gdzie
pierwsze efekty przechodziły dopiero po 10 dniach. Jeśli
po 10 dniach nadal brak poprwy, należy prtzerwać
leczenie
flukonazolem,
gdyż
istnieje
małe
prawdopodobieństwo poprawy.
Inne leki – wspomagające:
Przy silnym bólu piersi,
ibuprofen 400 mg można stosować co 4h, ażuzyskania
efektu terapeutycznego leczenia podstawowego (maksymalna
dawka dobowa wynosi 2400 mg / dzień).
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