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Betulkah Memompa ASI Dapat
Merusak Payudara?

Tips Menghadapi Gender
Disappointment

emompa ASI memiliki berbagai macam manfaat yang dapat dinikmati
oleh Moms dan juga Si Kecil. Beberapa diantaranya adalah sebagai
berikut:
• Memompa ASI secara rutin dapat membantu meningkatkan produksi ASI
• Mengurangi terjadinya pembengkakan pada payudara karena produksi ASI
berlebih
• Membantu mengurangi ASI lebih cepat bagi Moms yang menderita mastitis
• Memberikan kemudahan bagi working Moms untuk memberikan ASI kepada
Si Kecil

ahukah Mommies bahwa gender disappointment merupakan sebuah
masalah? Tidak sedikit yang kecewa setelah mengetahui jenis kelamin
anaknya. Anak saya yang besar adalah perempuan, dan saat ini saya hamil
anak keda yang juga perempuan. Banyak yang berkata “Tambah anak ketiga lagi
dong supaya dapatnya laki-laki” atau “Sedih dong ya Mom, coba kalau dapatnya
anak laki-laki pasti sudah lengkap.”

by M.A

M

Namun, betulkah memompa ASI dapat merusak payudara? Faktanya, memerah
ASI menggunakan breastpump tidak akan menyebabkan kerusakan pada payudara
selama penggunaannya benar dan tepat serta didukung dengan kesterilan dari
breastpump yang digunakan.
Untuk memastikan payudara Moms tetap terjaga dengan baik, ada beberapa hal
yang harus diperhatikan ketika menggunakan breast pump:
• Kesterilan breastpump
• Pastikan tangan Moms juga sudah di cuci bersih
• Tekanan saat memompa
• Tidak dianjurkan menyewa atau meminjam breastpump bekas Moms lainnya.
Hal in bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penularan virus yang tidak
diketahui
• Pelajari penggunaan pompa dengan baik dan benar
Perlu diingat juga untuk memompa hingga kedua payudara terasa kosong dan
ringan. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk memerah ASI sekitar 30-40 menit
untuk kedua payudara.
Semoga bermanfaat.

by Silvia Yang Dinata

T

Saya hidup dengan satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Dan saya sangat
dekat dengan kakak perempuan saya. Saya selalu berharap anak saya memiliki
saudara perempuan juga.
Namun, tidak semua orang sependapat dengan saya. Ada ibu hamil yang
sebetulnya mengharapkan gender yang berbeda dari yang dikandungnya.
Berikut ini adalah tips dari saya menghadapi gender disappointments:
• Percayalah bahwa semua yang kita dapatkan adalah hadiah dari Yang Diatas dan
itu adalah pemberian terbaik.
• Berpikir positif, tidak sedikit wanita merindukan kehamilan namun belum
mendapat kesempatannya.
• Berusaha untuk tidak merasa kecewa, karena hanya menyita waktu kita saja,
akan lebih baik diisi dengan hal-hal positif.
• Jika mengalami baby blues, cobalah mengobrol bersama teman yang tidak
judgmental.
• Trust your ability to love. Percayalah Moms, when your bundle of joy arrives,
rasa kecewa akan hilang setelah melihat baby kita yang super lucu.
• Remember, you are not alone. Banyak Moms yang tidak mendapat jenis kelamin
yang dia inginkan. Talk, or write down your feelings. Yang terpenting adalah
bayi yang sehat.
Semoga bermanfaat.

Memasuki Tahapan MPASI,
Moms Wajib Miliki Ini

Mengatasi Janin Terlilit
Tali Pusar

etelah melewati masa ASI ekslusif selama
6 bulan, kini tibalah saat dimana Si
Kecil memerlukan makanan pendamping
atau yang lebih dikenal dengan MPASI untuk
mencukupi nutrisi tumbuh kembangnya. Tentunya
dalam mempersiapkan MPASI yang berkualitas
ada beberapa hal yang harus Moms siapkan.

emua ibu hamil pasti takut jika mendapati kabar dari obgyn kalau bayi
dalam kandungannya terlilit tali pusar. Kenapa begitu? Karena tidak sedikit
bayi yang meninggal dalam kandungan akibat terlilit tali pusar. Anak saya,
Claire, juga salah satu bayi yang terlilit tali pusar dan saya sangat bersyukur
Claire dapat lahir tanpa mengalami gangguan apapun.

by M.A

S

Berikut ini adalah beberapa keperluan MPASI
yang dibutuhkan :
• High Chair
Salah satu cara melatih anak untuk disiplin
dan mandiri adalah dengan menggunakan high
chair ketika saatnya makan. Pastikan Moms
memilih high chair yang memiliki topangan
kuat dan juga mudah dibersihkan.
• Bib atau celemek
Bib ini dibutuhkan untuk mengalasi baju Si
Kecil untuk mencegah noda ataupun basah.
• Food Processor
Dalam memilih food processor, sebaiknya
Moms mencari yang memiliki fungsi sebagai
steamer dan blender. Hal ini akan memberikan
banyak kemudahan Anda dalam mempersiapkan
makanan sehat bagi Si Kecil.
• Peralatan makan bayi
Selain keperluan diatas, tidak kalah penting
pemilihan peralatan makan bayi seperti sendok,
piring, mangkok dan gelas untuk Si Kecil.
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Dalam memilih peratalatan makan bayi, Moms
sebaiknya berhati-hati karena bahan dasar yang
salah dapat mengakibatkan dampak yang fatal,
seperti penyakit kanker. Perhatikan hal-hal
berikut dalam memilih peralatan makan Si Kecil:
• Pilihlah peralatan makan dengan klaim food
grade.
• Pastikan peralatan makan anak yang anda pilih
terdapat klaim BPA-free
• Aman jika dipanaskan dalam microwave
• Dapat digunakan sebagai wadah untuk
membekukan makanan jika perlu
• Terbuat dari bahan alami dan biodegradable
PLA (Poly Lactic-Acid) seperti jagung sehingga
lebih kuat dan tahan lama
• Pastikan tidak ada bagian yang tajam pada
peralatan makannya
• Pilihlah peralatan makan yang menarik untuk
menarik perhatian SiKecil dan pastikan aman
jika dimasukkan ke dalam mulut anak.
Semoga bermanfaat.

by Cindy Kie

S

Jika Moms mengalami yang sama seperti saya, berikut ada beberapa hal penting
yang bisa dapat diikuti:
• Jika sudah terlilit tali pusar sementara jadwal persalinan masih jauh, maka
Moms bisa dibantu dengan memberikan oksigen. Pemberian oksigen bisa
dilakukan di rumah dengan mengatur posisi ibu hamil tidur miring. Cara ini
akan membantu bayi mendapatkan oksigen karena tekanan oksigen bayi akan
menurun karena terlilit tali pusar.
• Jika dalam pemeriksaan diketahui posisi bayi sudah masuk ruang panggul, tidak
ada masalah detak jantung, ibu hamil sehat, dan sudah masuk masa persalinan
ditandai dengan pembukaan dinding rahim maka ibu bisa melahirkan normal.
• Jika ibu hamil sudah lemah, detak jantung bayi dan ibu menurun drastis, maka
biasanya dokter akan menyimpulkan untuk melahirkan dengan operasi caesar.
• Rajinlah menghitung tendangan bayi dalam sehari dan segera periksakan ke
dokter jika tidak merasakan tendangan.
Lalu, adakah cara mencegah bayi terlilit tali pusar?
Tidak, karena proses ini sangat alami sehingga tidak ada cara yang bisa mencegah
supaya bayi tidak terlilit tali pusar. Meskipun tidak ada cara untuk mencegahnya,
namun memantau kondisi kehamilan dan pemeriksaan secara teratur wajib untuk
dilakukan.
Semoga bermanfaat!
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Tips Menghindari Kematian
Bayi Mendadak

Kenapa Vaksin MR Penting?

IDS (Sudden Infant Death Syndrome) adalah kematian bayi secara
mendadak yang terjadi ketika sedang tidur tanpa adanya gejala yang
ditunjukkan sebelumnya. Umumnya sindrom ini menyerang bayi dengan
kondisi tubuh yang sehat dan berusia dibawah satu tahun (terutama 2-4 bulan).
Meskipun penyebab utama dari SIDS belum diketahui secara pasti, SIDS
diperkirakan memiliki hubungan dengan kerusakan pada bagian otak yang
mengendalikan sistem pernafasan.

aat ini pemerintah Indonesia memprioritaskan vaksin MR dalam upaya
mengendalikan penyakit campak dan rubella yang dapat berakibat fatal
khususnya pada anak-anak. Untuk mendapatkan kekebalan penuh atas
kedua penyakit ini, anak yang telah mendapatkan vaksin MMR juga dapat kembali
mendapatkan vaksin MR tanpa harus khawatir akan efek samping.

by S.S

by Marlisa Tenggara

S

S

Vaksin MR merupakan vaksin yang dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi
menular (Measles) Campak dan Rubella. Dan pemerintah Indonesia juga sangat
menentang akan isu yang beredar mengenai vaksin MR yang menyebabkan autisme
atau kelumpuhan. Hal ini dilansir diisukan oleh karena usia deteksi autisme yang
biasanya mulai terlihat pada usia yang sama dengan jadwal usia vaksin MR yaitu pada
usia anak 9 bulan atau 15-18 bulan.

Agar bayi terhindar dari SIDS, Moms sebaiknya melakukan langkah-langkah di
bawah ini:
• Tidurkan bayi dengan posisi terlentang.
• Kasur yang digunakan harus padat dan jangan biarkan bayi tidur dengan
dikelilingi terlalu banyak benda seperti boneka.
• Seprai yang dipasang harus kencang dan rapi.
• Tidurlah sekamar dengan bayi, namun tidurlah di kasur yang terpisah dengan Si
Kecil. Tubuh bayi tidak cocok untuk tidur di atas kasur orang dewasa.
• Jangan membuat bayi kepanasan ataupun kedinginan.
• Penggunaan selimut hanya boleh sampai sebatas dada dan keluarkan tangan bayi
dari selimut agar tidak kepanasan.
• Berikanlah ASI selama 6 bulan pertama, metode ini akan menurunkan resiko
SIDS.
• Ketika sedang hamil, Mom harus menghindari polusi udara seperti asap rokok.

Campak merupakan salah satu mesin pembunuh anak di Indonesia, campak yang
tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan komplikasi seperti diare, pneumonia,
dapat menyebabkan cacat janin yang harus diderita anak seumur hidup.
Kedua hal ini tidak memiliki pengobatan khusus, untuk itu, setiap anak dan khususnya
ibu hamil juga dihimbau untuk melakukan pencegahannya melalui vaksin MR. Vaksin
MR ini aman dilakukan oleh anak dan dewasa tanpa efek samping berbahaya. Jika
anak telah mengalami campak, maka tetap dihimbau untuk melakukan vaksin MR agar
terlindungi dari infeksi virus Rubella.

Semoga bermanfaat.

Semoga bermanfaat.

Mencegah TBC Pada Anak
by Babyologist Editor

Tips Agar Anak Cepat Tertidur
Pada Malam Hari
by Valent Cindy

A

gar anak bisa langsung tidur dengan lelap di malam hari, kita perlu
membentuk pola dan kebiasaan tidur pada anak sejak dini. Beberapa
tips di bawah ini saya lakukan sejak Gavin masih newborn hingga hari
ini. Awalnya memang tidak semulus harapan saya, tapi lama-kelamaan mulai
terbentuklah jam tidur malamnya.
1. Atur waktu tidur siang anak. Biasanya pola tidur siangnya akan berpengaruh
ke pola tidur malamnya. Tidurkan anak jika memang sudah waktunya tidur
siang. Membuat anak kelelahan dan bermain sepanjang hari justru tidak akan
membuatnya cepat tidur di malam hari, malah biasanya akan lebih sulit untuk
tidur.
2. Tetapkan waktu tidur malam yang sama setiap harinya, misalnya pukul 9
malam. Jika bepergian, usahakan tetap menidurkan anak di jam-jam yang sama.
3. Buat rutinitas sebelum tidur. Kalau saya, biasanya setiap jam 9 malam, saya cuci
kaki dan tangan Gavin, menggantikan baju dengan piyama, kasih minum susu,
sikat gigi, berdoa, lalu ajak tidur.
4. Buat suasana setenang mungkin, matikan lampu atau gunakan lampu kecil,
pelankan suara saat berbicara.
5. Atur suhu ruangan senyaman mungkin sehingga anak tidak merasa kepanasan
atau sebaliknya kedinginan.
6. Ikutlah berbaring di samping anak ketika saatnya tidur agar anak bisa tertidur
dengan sendirinya tanpa digendong.
7. Disarankan untuk tidak memberikan makan mendekati jam anak tidur agar
perutnya tidak terasa penuh bahkan kembung pada saat waktunya tidur.

T

BC atau tuberculosis adalah penyakit serius yang tidak hanya menyerang
orang dewasa tetapi juga dapat menyerang anak. Ketika TB (tuberculosis)
didapati pada anak yang daya tahan tubuhnya belum terbentuk dengan
sempurna, akibatnya akan jauh lebih fatal.

Apa saja gejala TBC pada anak?
• Penurunan berat badan
• Lemah, letih, lesu
• Demam dan batuk dalam kurun waktu yang lama
• Sesak nafas
• Berkeringat di malam hari
• Pembengkakan kelenjar
Apa yang menyebabkan anak terkena TBC?
Anak dapat tertular TBC dengan cara menghirup bakteri yang biasanya
dikeluarkan oleh penderita TBC ketika ia bersin atau batuk.
Bagaimana cara mencegah TBC pada anak?
• Vaksin BCG akan melindungi anak pada TB dan wajib dilakukan ketika Si
Kecil berusia 0-2 bulan
• Hindari berdekatan dengan orang dewasa yang mengidap TBC
• Anjurkan keluarga terdekat untuk berhenti merokok, apalagi merokok di depan
Si Kecil
• Jaga asupan nutrisi dan gizi Si Kecil
• Pastikan lingkungan rumah bersih

dalam kamar untuk memastikan ibu yang baru saja bersalin dan newborn baby
mendapatkan udara yang bersih. Udara yang bersih menentukan kesehatan
paru-paru dan juga perkembangan otak Si Kecil. Sebelum anda memutuskan
produk tersebut supaya anda tidak salah dalam membeli.
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Mencegah Nyeri Puting Saat
Menyusui

Jangan Terburu-buru Memandikan
Bayi yang Baru Lahir

ore nipples atau nyeri pada puting
merupakan masalah umum menyusui. Hal
tersebut dapat disebabkan karena kebiasaan
menyusui yang salah, tidak menggunakan pompa
payudara dengan benar, atau infeksi. Nyeri pada
puting juga dapat menyebabkan persediaan ASI
rendah dan penyapihan dini. Jadi, sebisa mungkin,
cobalah untuk meminimalisir nyeri pada puting
bahkan sejak awal menyusui.

ada proses bersalin normal, umumnya ditemukan lapisan
putih yang menyerupai wax pada sekujur tubuh dan wajah
bayi. Tidak jarang orang berpikir bayi tersebut terlahir
kotor dan menganjurkan untuk memandikan bayi secepatnya agar
bersih. Namun, tahukah Anda bahwa sebetulnya yang dianggap
kotor ini justru memiliki fungsi yang sangat penting?

by Ricka Puspita Atmadja

S

Ada beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk
membantu Moms terhindar dari nyeri puting:
1. Menyusui bayi Anda minimal 2-3 jam sekali
Bayi yang baru lahir memiliki perut kecil,
dan mereka mencerna ASI dengan cepat
dan mudah. Jadi, tidak mengherankan bila
mereka sering makan. Semakin lama Anda
menunda untuk menyusui, semakin lapar
bayi Anda. Dan, saat bayi sangat lapar, ia bisa
menghisap lebih agresif. Terlebih lagi, jika
Anda menunggu terlalu lama jarak waktu
antara menyusui, payudara Anda bisa menjadi
bengkak sehingga lebih sulit lagi bagi bayi
Anda untuk bisa menyusu dengan baik.
2. Kombinasi latch on yang buruk dan penghisap
yang agresif dapat dengan cepat menyebabkan
nyeri atau lecet pada puting

Anda dapat mengurangi kemungkinan tersebut,
dengan menyusui bayi Anda setidaknya setiap 2-3
jam sekali atau sebelum dia menjadi terlalu lapar.
3. Menjaga kulit tetap sehat dan moist
Saat mandi, selalu bilas payudara dengan
air hangat dan hindari menggunakan sabun
keras yang bisa mengeringkan kulit di area
payudara dan puting. Oleskan pelembab di
kulit sehabis mandi.
4. Rutin mengganti bra dan breastpad
Usahakan untuk menjaga payudara, bra, dan
breastpad tetap bersih dan kering agar terhindar
dari bakteri dan jamur.
5. Hati-hati ketika melepaskan mulut bayi dari
payudara setelah menyusui
Setelah bayi selesai menyusu, jangan tarik
mulutnya dari payudara. Cukup tempatkan
jari Anda dengan lembut ke sisi mulut bayi,
sehingga Anda dapat membuka mulutnya.
Maka dengan sendirinya, puting Anda akan
terlepas dari mulut bayi.
Semoga bermanfaat.

Bolehkah Memanaskan Makanan
Dengan Microwave?
by M.A

S

i Kecil sudah memasuki tahap MPASI
dan ini adalah masa dimana Mommies
bereksperimen dalam menyajikan berbagai
macam menu MPASI bergizi dan sehat untuk
buah hati. Banyak hal yang harus diketahui dan
pahami dalam mempersiapkan MPASI salah
satunya adalah bolehkah memanaskan makanan
bayi menggunakan microwave? Memanaskan
makanan menggunakan microwave sangatlah
efektif dan praktis terutama bagi working
mom yang harus pintar-pintar membagi waktu.
Memanaskan makanan bayi pada umumnya
diperbolehkan selama masih dalam tahap aman.
Namun perlu diingat tidak semua makanan
terutama untuk Si Kecil boleh dipanaskan dengan
microwave, diantaranya ASI, daging olahan dan
brokoli.
Lantas, bagaimana cara yang aman untuk
memanaskan makanan Si Kecil ?
Berikut tipsnya :
• Ketika hendak menghangatkan makanan yang
telah dibekukan, sebaiknya jangan langsung
dipanaskan menggunakan panci ataupun
microwave. Ada baiknya diamkan dulu hingga
suhunya stabil.
• Kemudian jika dirasa suhunya sudah cukup
stabil anda dapat menghangatkannya
menggunakan microwave. Pastikan wadah yang
anda gunakan aman dan tahan terhadap panas
microwave.
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Apa saja yang harus diperhatikan saat
menghangatkan makanan terutama MPASI
menggunakan microwave? Jika anda hendak
menghangatkan makanan untuk Si Kecil
menggunakan microwave, ada baiknya perhatikan
wadah atau kontainer makanan yang anda
gunakan. Tidak dianjurkan menggunakan wadah
dengan bahan plastik karena dapat menimbulkan
karsinogen. Karsinogen adalah zat berbahaya
bagi perkembangan Si Kecil. Gunakan wadah
makanan dengan bahan keramik, kaca ataupun
yang terbuat dari bahan alami seperti serat
jagung.
Berikut adalah klaim yang harus Moms
perhatikan jika ingin menggunakan microwave
dalam memanaskan makanan Si Kecil:
• Pilihlah wadah dan alat makan dengan klaim
BPA-free
• Pastikan microwave-safe
• Terbuat dari bahan alami dan biodegradable
PLA ( Poly Lactic-Acid ) seperti yang di ekstrak
dari jagung sehingga lebih kuat dan tahan lama
Semoga bermanfaat.

by Babyologist Editor

P

Lapisan putih ini disebut sebagai vernix dan sangat bermanfaat
ketika bayi berada di dalam rahim dan juga pada masa awal
kelahirannya. Ketika di dalam rahim, vernix melindungi kulit
bayi dari air ketuban dan juga berfungsi sebagai antibakteri yang
mencegah infeksi. Vernix juga merupakan antioksidan karena kaya
akan vitamin E dan juga melanin. Pada waktu bayi baru lahir,
vernix bertugas untuk menjaga suhu tubuh bayi karena umumnya
suhu ruangan dimana bayi terlahir lebih dingin daripada suhu di
rahim.
Lalu bagaimana dengan ketuban, darah dan mekonium dan
menempel ditubuhnya? Dibiarkan saja? Tentu tidak. Anda dapat
membersihkannya dengan menggunakan handuk kecil halus
yang sudah dicelupkan ke air hangat. WHO merekomendasikan
untuk memandikan bayi 24 jam setelah kelahiran. Jika memang
benar-benar kotor IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)
merekomendasikan untuk menunggu selama 6 jam setelah bayi
lahir, sebelum dibersihkan. Cara membersihkannya pun hanya
dengan menggunakan lap hangat saja.

Meningkatkan Produksi ASI
Dengan Power Pumping

By Felicia Denisa

M

au share pengalaman aja nih Moms, dari 3 hari yang lalu saya mencoba
power pumping. Saya melakukan power pumpingnya di malam
hari, lalu keesokan paginya. Ketika pumping lagi, ternyata ASI saya
bertambah 50 mL. Mungkin bagi beberapa orang 50 mL itu sedikit, tapi bagi saya
itu lebih dari cukup.

Jadi bagi Moms yang mau menambahkan produksi ASI bisa coba mempraktikkan
power pumping ini. Kalau bisa dilakukannya tiap hari ya Moms. Berikut
akan saya jabarkan langkah-langkah power pumping (khususnya untuk yang
menggunakan alat dual pump):
1. Pompa 20 menit
2. Istirahat 10 menit
3. Pompa 10 menit
4. Istirahat 10 menit
5. Pompa 10 menit
Lakukan sehari sekali, dan tetap melanjutkan jadwal pumping seperti biasa.
Jadi, Power pumping hanya menggantikan 1 kali jadwal pompa (misalnya: biasa
pumping 3 jam sekali, di jam 6-9-12. Moms bisa melaksanakan power pumping di
jam 6 selesai jam 7, lalu lanjutkan pumping berikutnya seperti biasa di jam 9, jam
12. Kemudian besok paginya lakukan power pumping lagi di jam yang sama.
Lakukan power pumping berturut-turut selama 4 hari di jam yang sama.
Semoga bermanfaat.
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Bubur Apel Chia Seed

Anak Gemuk itu Lucu?

by Pocut Nurhadana

by Babyologist Editor.

S

B

i Kecil susah makan buah? Jangan khawatir Moms,
Mommy bisa menambahkan buah di dalam makanan Si
Kecil seperti buah apel. Yuk dicoba resep yang satu ini.

Bahan-bahan:
• 1 sdm beras
• 200 mL kaldu ikan
• 1/2 buah apel diparut, sisakan sedikit untuk hiasan
• 1 potong dori dicacah
• 1 buah baby wortel diparut
• Chia seed secukupnya

Cara membuat:
1. Masak beras dengan air kaldu sampai setengah matang
2. Masukkan semua bahan kecuali apel untuk hiasan
3. Masak hingga menjadi bubur
4. Sajikan dengan irisan apel dan chia seed
Semoga bermanfaat.

ayi yang memiliki paha dan tangan berlipat-lipat seringkali membuat orang sekitarnya
gemas. Memang bagi bayi hingga usia 2 tahun makanan yang memiliki kadar lemak
tinggi diperlukan untuk pertumbuhannya. Biasanya, seiring dengan bertambahnya usia
bayi, lipatan-lipatan lemak pada tubuhnya cenderung menipis. Namun apa yang terjadi jika di
usia 2 tahun ke atas, Si Kecil masih memiliki paha,tangan, dan perut yang berlipat-lipat?

“Overweight and obese children are likely to stay obese into adulthood and more likely to
develop noncommunicable diseases like diabetes and cardiovascular diseases at a younger
age.” WHO
Menindaklanjuti pernyataan dari WHO, berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan
agar Si Kecil terhindar dari obesitas:
• Pastikan Si Kecil makan secara teratur (makan pagi, siang, dan malam)
Makan secara teratur akan membuat perut kenyang sehingga mengurangi keinginan untuk
mengkomsumsi snack dan junk food yang memiliki kalori tinggi tapi rendah gizi.
• Perbanyak buah dan sayuran
Buah dan sayuran sering menjadi makanan yang paling tidak disukai oleh anak. Salah satu cara
agar anak menyukainya adalah dengan Anda terlebih dahulu memberikan contoh mengkonsumsi
buah dan sayur. Alasannya adalah karena anak memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang
orang tuanya lakukan.
• Minum susu secara rutin
“Loh kok minum susu? Susu kan bikin gemuk” mungkin Anda berpikir demikian. Namun
penting untuk diketahui bahwa untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal,
mengkonsumsi susu lanjutan setelah ASI sangat dianjurkan karena tubuh anak memerlukan
nutrisi alami seperti protein, kalsium, vitamin D, magnesium dan berbagai vitamin dan mineral
lainnya yang terkandung dalam susu.
• Ajak Si Kecil berolahraga
Mulailah dari hal yang sederhana superti jalan pagi atau berenang di akhir pekan. Selain
menciptakan bonding, tubuh pun sehat.
Semoga bermanfaat.

Resep Pastel Tutup Cocok
Untuk MPASI
by Putri Puspita Sari.

P

astel Tutup yang penuh dengan sayuran sangat baik untuk memenuhi
nutrisi Si Kecil. Mari simak resepnya yang sudah di modifikasi hingga
cocok untuk Si Kecil yang dalam masa MPASI (10M+) berikut ini.

Bahan-bahan:
• 1 buah Kentang
• Ayam (rebus, cincang. Boleh diganti ayam giling)
• Wortel (cincang)
• Tofu (haluskan)
• Keju parut (untuk rasa gurih pengganti garam)
• 1 butir kuning telur (untuk olesan)
• Unsalted butter (untuk menumis dan campuran kentang)
• 2 Bawang putih (cincang/haluskan)
• Oregano (untuk taburan)
• Air kaldu
• Air secukupnya
Cara Membuat :
1. Kukus kentang. Setelah matang, haluskan bersama unsalted butter.
Sisihkan.
2. Isian pastel: Tumis bawang putih bersama unsalted butter. Setelah harum,
masukan ayam, dan aduk. Masukan lagi tofu dan wortel. Aduk sampai
matang, sisihkan.
3. Susun dalam wadah tahan panas: isian pastel, keju parut, lalu tutup dengan
kentang yang sudah dihaluskan. Rapikan bagian atas kentang, olesi dengan
kuning telur dan taburi sedikit oregano.
4. Masak pastel didalam oven selama +- 30 menit. Tunggu dingin, siap
disajikan.
Semoga bermanfaat.
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Baby-O-Review Dr. Brown’s
Glass Bottle

K

by Babyologist Editor

olik atau perut kembung merupakan permasalahan utama pada bayi yang
minum ASI atau susu formula dengan menggunakan botol. Kebanyakan
botol susu tidak dilengkapi dengan vent sehingga tercipta gelembunggelembung udara yang akan tidak sengaja terminum oleh bayi. Gelembung udara
inilah yang akan menyebabkan kolik atau perut kembung karena bayi belum mampu
bersendawa sendiri. Kolik sangat mengganggu kenyamanan tidur bayi, apalagi
bayi biasanya tidur hampir setiap saat di masa awal kelahiran. Sehingga dapat
menyebabkan bayi lebih sering terbangun di malam hari, atau tidur tidak nyenyak.
Dengan adanya permasalahan tersebut, diciptakanlah Options Bottle oleh Dr.Brown.
Varian Options dapat digunakan dengan dan tanpa vent. Sehingga memudahkan Anda
dalam pencucian dan perawatan botol karena semakin sedikit parts yang dicuci.

Salah satu varian dari Dr. Brown’s Options Bottle adalah botol Options Glass
Wide neck yang terbuat dari kaca. Glass bottle ini terbuat dari bahan Borosilicate
Glass (sudah medical grade), sehingga aman untuk Si Kecil karena tidak
mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, dan tahan terhadap zat-zat asam.
Selain itu, glass bottle juga tahan terhadap proses steril dan dapat digunakan
dalam jangka waktu yang panjang.

udara yang ikut tertelan saat proses feeding (mencegah colic)
Tanpa vent, Anda dapat menggunakannya saat:
• Punya bayi yang sudah mulai MPASI
• Ingin kenyamanan botol susu konvensional (tanpa vent)
FAQ
• Apakah botol ini boleh disteril? Boleh dimasukkan ke mesin steril, sebaiknya
tidak disteril dengan direbus atau disiram air panas.
• Jika saya ingin mengganti spareparts, apakah dijual terpisah? Ya, spareparts
dijual terpisah.
Semoga bermanfaat.

Wide Neck Glass Bottle pun menjadi favorit para orang tua dengan bentuk nipplenya yang menyerupai payudara ibu memberikan aliran alami untuk si kecil. Leher
botol yang lebar juga memudahkan Anda untuk memasukkan cairan ke dalam
botol dan saat melakukan pencucian. Glass bottle Dr. Brown’s selalu dilengkapi
oleh Silicon Sleeve untuk menjaga dan mengurangi resiko pecah serta dapat
mempertahankan temperature susu lebih lama.
Seperti yang sudah diketahui linia Options memberikan Anda pilihan untuk
menggunakan vent atau tanpa vent. Dengan vent, kelebihannya antara lain:
• Membantu mengurangi masalah ketika feeding (menolak dot atau bingung puting)
• Membantu menjaga nutrisi dan vitamin pada susu
• Membantu pencernaan
• Vent dan dot memaksimalkan penggunaan ketika feeding sehingga tidak banyak
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Waspada Peralatan Makan Anak
Menyebabkan Penyakit Serius

by Babyologist Editor

S

eperti yang kita ketahui, bayi tidak diperbolehkan sembarang makan
dan minum, kebutuhan nutrisi bayi harus dicukupi untuk menunjang
pertumbuhannya. Namun, tidak banyak yang memperhatikan wadah makanan
bayi. Umumnya wadah makan bayi terbuat dari plastik. Mulai dari botol susu,
mangkok, piring, bahkan sendok dan garpu. Plastik banyak digunakan karena ringan,
tidak mudah pecah, serta memiliki harga yang relatif murah.
Akan tetapi, tahukah Anda bahwa sebagian besar wadah plastik mengandung
Bisphenol A (BPA), sebuah bahan kimia yang ketika dicerna dapat menimbulkan
penyakit serius dan berbahaya? Kabar baiknya adalah Food and Drug Administration
(FDA) telah melarang penggunaan BPA pada produk bayi sejak tahun 2012. Akan
tetapi, pengganti BPA mulai bermunculan (BPS, BPE, dan BPF) yang sama berbahaya
dengan BPA.
Karena sistem metabolisme bayi yang ekspres dan belum terbentuk dengan sempurna,
mengakibatkan ia menampung berbagai macam elemen berbahaya. Penting untuk
Moms mengurangi eksposur bayi terhadap bahan kimia karena tubuhnya akan
menyerap semua zat, baik dan buruk, secara cepat.
Berikut adalah beberapa hal yang Moms dapat lakukan untuk mencegah Si Kecil
terjangkit penyakit berbahaya:
• Beralih ke wadah yang berbahan kaca, keramik, stainless steel atau yang terbuat dari
material alami seperti serat jagung (PLA).
• Jangan pernah memanaskan wadah plastik karena akan meluluhkan bahan kimianya.
• Jika Moms terpaksa menggunakan wadah plastik, carilah yang tidak mengandung
BPA dan terbebas dari bahan kimia berbahaya.
Selain wadah makan bayi yang perlu diteliti, Moms juga harus memperhatikan
berbagai peralatan dapur yang digunakan. Terkadang ada beberapa alat yang masih
terbuat dari plastik, seperti sudip. Selain itu, mainan anak juga harus dilihat baik-baik.
Tak jarang mainan digigit oleh Si Kecil, dan seringkali mainan tersebut mengandung
bahan kimia yang beracun.

Pemberian Madu Untuk Anak
by Dr. Nurul Hidayati

M

adu merupakan cairan manis yang mengandung karbohidrat, asam amino

tubuh yaitu sebagai antioksidan. Namun, kapankah waktu yang tepat
memberikan madu untuk Anak? Konsumsi madu pada anak usia kurang dari 12 bulan
dapat meningkatkan risiko infant botulism (penyakit botulisme pada bayi). Infant
botulism terjadi akibat toksin yang diproduksi oleh kuman Clostridium botulinum.
Dan ternyata spora Clostridium botulinum juga dapat ditemukan pada madu, suatu
hal yang sudah terbukti secara mikrobiologis dan epidemiologis. Sebanyak 95%
kasus infant botulism terjadi pada bayi berusia 6 minggu hingga 6 bulan.
Bayi yang menelan spora Clostridium botulinum berisiko mengalami infant botulism

berkompetisi dengan spora yang masuk ke saluran cerna. Pada anak yang mulai
tumbuh besar atau orang dewasa, madu jarang menyebabkan masalah kesehatan
sehingga tidak timbul penyakit.
Gejala yang tampak pada anak yang mengalami infant botulism antara lain lesu,
lemas, sesak napas, malas menyusu, sulit menelan, sembelit, sulit membuka mata, dan
mulut kering.
Untuk meminimalkan risiko infant botulism, tidak disarankan memberikan madu
pada bayi berusia kurang dari 12 bulan. Sebagai alternatif pemanis alamiah bagi
bayi yang sudah mendapat makanan pendamping ASI (usia 6 bulan ke atas) dapat
diberikan sari buah.
Semoga bermanfaat.

Semoga bermanfaat.

Tips Membersihkan
Telinga Bayi

by Chriesty Anggraeni

M

enjaga kebersihan bayi atau anak
sangatlah penting bagi kesehatannya,
apalagi bagian telinga. Membersihkan
telinga bayi bermanfaat untuk mencegah
menumpuknya kotoran, dan juga untuk
menghilangkan sel-sel mati yang menumpuk pada
lipatannya.

Dokter menyarankan untuk tidak mengorek
telinga, apalagi dengan menggunakan cotton
buds. Hal ini disebabkan karena cotton buds dapat
membuat kotoran pada telinga semakin masuk
kedalam dan melukai bagian dalam telinga.
Perlu Moms ketahui bahwa kotoran telinga
bukanlah zat berbahaya yang bisa menyebabkan
infeksi atau mempengaruhi pendengaran bayi.
Kotoran telinga adalah zat yang diproduksi untuk
melindungi telinga bagian dalam dari kuman
dan zat asing. Berikut tips untuk membersihkan
telinga:
• Bersihkan dikala kondisi basah
Setelah mandi adalah waktu terbaik dalam
kondisi setengah basah, lap hanya daun
telinganya saja ya. Ingat, tidak perlu dikorek.
• Gunakan kain yang lembut
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Tidak baik juga jika telinga tidak dibersihkan
karena akan menumpuknya sel kulit mati pada
lipatannya, maka gunakanlah kain yang lembut
untuk membersihkannya.
• Tidak membersihkan dalam kondisi kering
Telinga yang dibersihkan dalam kondisi kering
akan membuat bayi tidak nyaman, alih-alih
bersih nanti malah iritasi atau luka.
• Tidak meneteskan obat apapun kedalamnya
Tidak memasukkan sembarang obat untuk
mengeluarkan kotorannya. Jika ada keluhan
pada telinga anak konsultasikan ke dokter ya
Moms.
• Hati-hati
Walaupun kita membersihkan hanya bagian
daun telinganya saja namun tetap hati-hatilah
ketika melakukannya. Bayi terkadang tidak
nyaman kita pegangi seperti itu, bisa saja akan
menangis atau meronta jadi tetap waspada ya
Moms untuk mengurangi resiko buruk.
Semoga bermanfaat.

Baby-O-Talk With Mom Jessica
Forrester Seputar Stimulasi
Kandungan
by Babyologist Editor

P

erlukah melakukan stimulasi kandungan?
Stimulasi seperti apa? Yuk simak
perbincangan Babyologist dengan Mom
Jessica Forrester berikut ini.
* Pernahkah Anda selama kehamilan memberikan
stimulasi pada kandungan? Jika ya, stimulasi apa
yang Anda berikan dan jika tidak mengapa?
Saya dan suami selalu memberikan stimulasi
seperti memperdengarkan lagu jazz dan juga
musik classic. Kami juga sering mengajaknya
berbicara dan menceritakan kegiatan kami
sehari-hari. Hal ini sudah kami lakukan sejak
usia kandungan 3 bulan.

* Hal apa yang melatarbelakangi Anda dan suami
dalam melakukan stimulasi tersebut? Adakah respon
dari janin ketika Anda melakukan stimulasi?
Kami ingin merasa lebih dekat dengan Si Kecil.
Masuk usia kandungan 7 bulan keatas, setiap
di ajak ngomong Si Kecil sudah bisa merespon
dengan menendang-nendang.
*Kapan waktu terbaik bagi Anda untuk melakukan
stimulasi tersebut? Dan dimana?
Saya mengajak ngobrol janin hampir setiap
saat, tetapi kalau bersama suami biasanya kami
lakukan setiap malam setelah ia pulang kerja dan
juga sebelum ia berangkat kerja.

* Selama kehamilan Anda, apakah sempat mengalami
kendala?
Di awal kehamilan saya tidak menjaga pola
makan dengan baik sehingga ketika memasuki
usia kandungan 6 bulan, pertumbuhan janin
saya kurang 1 minggu. Dokter kemudian
menyarankan untuk mengonsumsi 2 gelas lowfat milk dan 2 telur ayam kampung rebus setiap
hari. Untungnya mendekati waktu kelahiran
tidak ada sesuatu yang perlu diperhatikan dan
sehat-sehat saja.
* Menurut Anda, pentingkah melakukan stimulasi
terhadap kandungan seperti yang Anda lakukan?
Tentu penting untuk dilakukan. Berdasarkan
pengalaman saya, sekarang Si Kecil jika di ajak
ngobrol lebih dapat merespon, dan ketika cranky
lebih mudah ditenangkan.
* Apakah Anda merekomendasikan Moms-to-be di
luar sana melakukan stimulasi kandungan? Yes!
Dan saya juga menyarankan para Daddies juga
ikut aktif berkontribusi agar bonding dapat
terjadi sedini mungkin.
Semoga bermanfaat.
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Perlukah Mempersiapkan Pompa ASI
Jika Ingin Menyusui Secara Langsung?

B

agi Moms-to-be yang bertekad untuk menyusui secara langsung mungkin Anda berpikir tidak ada manfaatnya untuk membeli
pompa ASI. Selain bayi mendapatkan asupan nutrisi terbaik yang gizinya tidak terkontaminasi oleh udara dan wadah apapun,

menyusui secara langsung juga akan menciptakan ikatan batin yang kuat antara Mom dan Si Kecil.

Namun, tidak bisa dipungkiri terkadang ekspektasi dan realita tidak berjalan dengan sempurna. Banyak komplikasi yang mungkin dialami
oleh Moms dan juga bayi yang baru lahir sehingga tidak memungkinkan untuk menyusui secara direct. Beberapa contohnya adalah bayi

prematur yang memerlukan perawatan khusus dan harus minum susu dari botol. Atau bisa juga Moms mengalami ASI yang berlimpah
sehingga perlu dikeluarkan secara regularly agar tidak terjadi penyumbatan (Mastitis). Hal-hal yang tidak bisa diprediksi inilah yang
menyebabkan pompa ASI sebagai alat bantu yang sangat berguna.

Dengan tersedianya pompa ASI, Moms yang bekerja pun akan sangat terbantu karena Anda tetap bisa memberikan ASI sebagai nutrisi
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