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Amning, sut og sutteflaske
Fakta
Amning giver næring til dit barn, men hvis man ammer hyppigt i barnets første år – specielt om natten kan det give huller i
tænderne, hvis tænderne ikke er børstet rene brug af fluortandpasta. De fleste spædbørn har naturlugt suttebehov. Men dup
aldrig sutten brug af sut i sukker, honning eller juice, som giver risiko for huller begyndende hul. Brug kun sutteflasken til
modermælkserstatning eller vand. Når barnet er ca. 6 måneder kan det begynde at drikke af en kop.

Tilbud
Som tidligere nævnt under besøgsplanen kan du/I få gode råd om amning, sut og sutteflaske.
Hvad kan jeg selv gøre?
Ikke vænne barnet til søde drikke, da det kan blive vanskeligt at få barnet vænnet fra.

Kontaktinformation
Se under kontaktinformationer om tandklinikken i din by
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Pres på Sundhedsvæsenet
Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplever i denne tid ekstra stort pres på ressourcer, bemanding og pladskapacitet og vil
derfor i en periode være nødt til at nedprioritere ikkekritiske aktiviteter.

NYHED18. januar 2022

Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for henvendelser
Narsaq Sundhedscenter er igen åbent for almindelige og ikkeakutte henvendelser – dog ikke for besøgende.
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