Olka radzi:

PARTNER

Fakty dotyczące
dolegliwości kolkowych
Występowanie

Kogo dotyczy?

Kiedy ustępuje?

10-40%

0-3 m.ż.

4 m-c

kolka występuje
u ok. 10% - 40% niemowląt

zwykle dotyka niemowląt
do 3 miesiąca życia

w większości
przypadków ustępuje
po 4 miesiącu życia

Co może pomóc?
Sposoby domowe:
Masaż brzuszka i inne czynności kojące
(kołysanie, jazda samochodem)
Zioła - rumianek, koper, mięta, melisa,
lukrecja

Produkty z apteki:
Substancje powierzchniowo
czynne (symetykon)
Prebiotyki i Probiotyki
Leki regulujące motorykę
przewodu pokarmowego

Kolkę niemowlęcą może powodować wiele różnych czynników i u każdego dziecka skuteczne może
się okazać zupełnie inne postępowanie. Jeśli niepokoi Cię płacz Twojego dziecka – warto skonsultować
się z pediatrą, położną czy farmaceutą. Profesjonalista oceni, czy są wskazania do jakiejkolwiek
diagnostyki lub leczenia.
Na podstawie: Jastrzębska I. Pediatr Dypl. 2013;17(6):40-45 (https://podyplomie.pl/pediatria/15717,kolka-niemowleca dostęp 06.2022)
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych w pkt. 6.1 Charakterystyki produktu leczniczego. POSTAĆ
FARMACEUTYCZNA: Krople doustne, emulsja. Mlecznobiała emulsja, o małej lepkości. Charakterystyczne dla tego produktu jest stopniowe żółknięcie emulsji. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych,
związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów
takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograﬁcznych;
badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy Data ostatniej aktualizacji: 06.2020.
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00
Przygotowano: 05.2022, PL-ESP-2022-C2-7-v1-WEB

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

