Jak działa Delicol?

Delicol to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli,
przeznaczony właśnie dla niemowląt z kolką spowodowaną nietolerancją laktozy.
Dostarcza on enzymu, który pomaga układowi pokarmowemu dziecka
w trawieniu cukru mlecznego. Dzięki temu eliminuje przyczynę kolki, a nie tylko
łagodzi jej objawy.

Jak stosować Delicol?

Ilość kropli produktu dodawana do posiłku powinna być dostosowana do
indywidualnych potrzeb organizmu dziecka. Delicol należy stosować zgodnie
z przedstawionymi tabelami i podawać przed każdym karmieniem.
Ważne!

Delicol zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Delicol należy więc
dodawać do pokarmu o temperaturze pokojowej. Delicol możesz stosować w okresie pierwszych 3-4 miesięcy życia
dziecka. Po otwarciu opakowania kropli preparat powinien być zużyty w ciągu 3 tygodni.

Więcej informacji na

Mleko modyfikowane

Mleko modyfikowane przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Dodaj krople
Delicol zgodnie z tabelami dozowania do mleka o temperaturze właściwej do podania.
Nie przechowywać niespożytego mleka.

Ilość mleka

Ilość kropli
na posiłek

60 ml
90 ml
120 ml
150 ml
180 ml
> 180 ml

6-7 kropli
6-10 kropli
7-14 kropli
10-17 kropli
11-20 kropli
15-25 kropli

10
20
30
40
50

Karmienie piersią

Stosując się do zaleceń dozowania podanego w tabeli odmierz odpowiednią ilość
kropel na łyżeczkę. Podaj dziecku do bezpośredniego spożycia. Kontynuuj
karmienie piersią.

Wiek dziecka

Ilość kropli
na posiłek

0-2 tygodnie
3-4 tygodnie
1-2 miesiące
2-3 miesiące
3-4 miesiące
> 4 miesięcy

7-8 kropli
8-9 kropli
9-11 kropli
11-14 kropli
12-15 kropli
14-17 kropli

Dystrybutor: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
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Co to jest nietolerancja laktozy?

Nietolerancja laktozy to sytuacja, kiedy układ pokarmowy maluszka nie radzi
sobie z trawieniem laktozy, czyli cukru mlecznego, który występuje w mleku.
Przyczyną może być zbyt mała ilość laktazy - enzymu, który jest odpowiedzialny za
trawienie laktozy.

Enzym laktaza

krople 15 ml

Żywność
specjalnego
przeznaczenia
medycznego

lub

10
20
30
40
50

Schemat postępowania
w kolce niemowlęcej
Twoje dziecko
nie ma kolki lub objawy
istotnie się zmniejszyły

stosuj Delicol
do każdego karmienia
do 3-4 m.ż.*

po tym czasie stopniowo
odstawiaj Delicol,
zmniejszając jego dawkę

Ocena
efektu po

Do każd
e
dodaj o go posiłku
dpowie
dnią
ilość De
licolu*

Twoje dziecko
nadal ma objawy
kolki

24h

stopniowo
zwiększaj
dawkę

jeśli dziecko nie ma
kolki lub objawy
istotnie się zmniejszyły

jeśli objawy kolki
nadal się utrzymują

skonsultuj się z lekarzem,
nietolerancja laktozy może nie być
przyczyną kolki u Twojego dziecka
*zgodnie z tabelami dawkowania na odwrocie

