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Objawy kolki niemowlęcej
Kolka niemowlęca to jeden z najczęściej występujących problemów
z przewodem pokarmowym, jaki obserwuje się u maluchów, występuje
pomiędzy 2 tygodniem, a 4 miesiącem życia u ok 40% niemowląt.

Jakie są objawy kolki niemowlęcej?
zaczerwienienie
twarzy

podkurczanie
nóżek

wzdęty brzuch

napady krzyku
lub płaczu, zwłaszcza
wieczorem

Kolka jelitowa zwykle ustępuje samoistnie w 3.–4.
miesiącu życia. Jednak u około 7% dzieci dolegliwości
mogą utrzymywać się do 9. miesiąca życia.
Na podstawie: 1. Lewandowska A., Zych E., Kolka jelitowa u noworodków – częstość występowania oraz metody postępowania przez rodziców, Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(6):65.
2. Rurarz A., Ratajczak K., Feleszko W., Kolki niemowlęce, Pediatr Med Rodz 2016, 12 (4), p. 413–415.
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: 09.2022, PL-ESP-2022-C3-8-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.

