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PENGERTIAN

 yang diperah dari payudara
untuk kemudian disimpan
dan diberikan pada bayi

ASI

MANFAAT MEMERAH ASI

1. Merangsang pengeluaran ASI
    pada payudara bengkak, pu�ng lecet,
    dan bayi yang �dak dapat  diberikan
    ASI

2. Meningkatkan produksi ASI

CARA MEMERAH ASI

Wadah menampung ASI dari plas�k
atau bahan metal steril
Cuci tangan dan duduk sedikit
dan mencondongkan badan kedepan
Payudara dipijat lembut dari dasar
payudara ke arah pu�ng
Rangsang pu�ng dengan ibu jari dan
telunjuk anda
Letakkan ibu jari dibagian atas areola,
telunjuk serta jari tengah  di  bagian 
bawah
Tekan jari-jari ke arah dada, pencet dan
tekan payudara diantara jari-jari, lalu
lepaskan 
Dorong ke arah pu�ng seper� mengiku�
gerakan mengisap bayi dan ulangi
Hindari memeras terlalu keras
Ke�ka ASI mengalir lambat, gerakkan
jari disekitar areola
Ulangi sampai payudara lembek  dan
kosong
Kompres hangat sebelum memerah ASI
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CARA PEMBERIAN
ASI PERAH

Disimpan dalam kulkas atau portabel
cooler bag untuk transport 

berikan sedikit ruang pada bagian
atas wadah ASI akan mengembang

Wadah tertutup suhu ruang (26     
atau kurang) dapat disimpan selama
6-8 jam

Freezer satu pintu selama 2 minggu,
freezer dua pintu selama 3 bulan dan
deep freezer (-18     atau kurang)
selama 6 sampai 12 bulan

Bila ASIP �dak diberikan dalam 
72 jam, ASIP harus dibekukan
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ASIP beku dapat dicairkan di kulkas,
bertahan 4 jam untuk minum 
berikutnya, lalu dapat disimpan di
kulkas  selama 24 jam tetapi �dak
dapat dibekukan lagi

Dapat dicairkan di udara terbuka
atau wadah berisi air hangat, dapat
bertahan 4 jam untuk waktu minum
berikutnya tetapi �dak dapat
dibekukan lagi 
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Jangan menggunakan microwave
dan memasak ASIP

Kocoklah ASIP dengan cara memutar
botol perlahan untuk mencampur 
lemak yang mengapung

ASIP yang sudah diminum sebaiknya
sampai selesai dan sisanya dibuang
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Tabel Suhu Penyimpanan ASIP
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