COLICILE – O PROBLEMĂ PENTRU BEBELUȘI
Aproape 20-25% dintre bebeluși sunt afectați de colici.
Acestea se manifestă prin episoade de agitație și plâns. Un
bebeluș cu colici plânge intens, devenind congestionat și
roșu și având tendința de a-și contracta picioarele și
stomacul.
Toți bebelușii plâng, însă numai în cazul celor care o fac
mai mult de trei ore pe zi, trei sau patru zile pe săptămână,
poate fi un semn că suferă de colici.
Prezența colicilor la bebeluși poate tulbura viața de
familie, creându-se o situație extrem de stresantă pentru
părinți, atunci când bebelușii plâng ore întregi și nimic nu
pare să-i calmeze.
MOD DE RECUNOAȘTERE
• Colicile pot afecta bebelușul de la 15 zile și până la vârsta
de 3 – 4 luni.
• Bebelușul plânge intens timp de 2 până la 3 ore, fiind
imposibil de calmat.
• Bebelușul plânge aproape întotdeauna în aceleași
momente ale zilei, o dată sau de două ori pe zi, de obicei
după-amiaza tarziu ori seara devreme.
• Bebelușul își trage piciorușele către corp, își încordează
încheieturile, își agită mânuțele în aer și își arcuiește
spatele.
• Ca și regulă, stomăcelul bebelușului este tare, chiorăie și
produce gaze.
CAUZELE PRINCIPALE
Colicile apar, în general, ca rezultat al imaturității
intestinale, putând fi agravate de ingerarea de aer în
timpul alăptării, de consumarea anumitor alimente de
către mama care alăptează, de disconfort ori stres.
INTOLERANȚA LA LACTOZĂ
Lactoza este o dizaharidă prezentă în toate tipurile de
lapte și este compusă din două molecule: glucoza și
galactoza.

Pentru ca aceste molecule să poată fi absorbite la
nivel intestinal, trebuie, în prealabil, să fie separate de
către lactază, o enzimă produsă de organism.
Când această enzimă lipsește sau este produsă în
cantitate insuficientă, lactoza nu se separă, rezultând
intoleranța la lactoză a organismului.
Intoleranța la lactoză este o problemă comună și
temporară la bebeluși, cauzată de producția deficitară
de lactază, în decursul primelor luni de viață. Odată cu
dezvoltarea bebelușului, de regulă după 3-4 luni de
viață, organismul acestuia începe să producă
suficientă lactază, astfel încât să acționeze cu eficiență
mărită în procesul de digestie a lactozei.
Producția insuficientă de lactază din primele
săptămâni crește gradul de indigestie al lactozei care,
sub acțiunea bacteriilor existente în intestin, inițiază
un proces de fermentație care generează gaze.
Acestea produc flatulență și umflături abdominale,
rezultând un stomăcel rigid.
Activitatea de fermentație excesivă poate cauza o
perturbare a mișcărilor perisaltice intestinale,
producându-i bebelușului spasme dureroase. Adesea
pot fi auzite zgomote produse de stomac.
În cele din urmă, presiunea exercitată de lactoză și de
acidul lactic cauzează un reflux de apă, dând naștere
unui abdomen umflat și unei diarei acide.
La nivelul intestinelor, modificările presiunii osmotice
cauzează pierderi de apă, care pot duce la deshidratarea bebelușului, dacă aceste pierderi nu sunt
compensate.
CE E DE FĂCUT?
Dacă mama alăptează, ea trebuie să reducă ori să
elimine complet din dietă alimentele care generează
ori agravează colicile, precum: conopidă, broccoli,
varză, castraveți, ceapă, ardei iute, cafea, suc de
portocale și mâncăruri foarte condimentate.
Mama trebuie să-și alăpteze bebelușul într-un mod
cât mai adecvat, într-o atmosferă calmă și
confortabilă.
Dacă colicile sunt cauzate de producerea insuficientă
a lactazei, disconfortul bebelușului dispare ori se
ameliorează semnificativ prin adăugarea enzimei
menționate în lapte.
Bebelușii născuți prematur sau cu o greutate la
naștere sub limită sunt mai predispuși la colici. Aceștia
pot avea nevoie de o perioadă mai lungă de timp
până vor putea tolera lactoza, dat fiind faptul că acest
fenomen depinde, într-o mai mare măsură, de
dezvoltarea intestinelor și a florei intestinale.
CARACTERISTICILE ColiCalmin
• Enzima lactază cu activitate intensă;
• Culoarea gălbuie a soluției poate avea ușoare
variații;

DE CE COLICALMIN?

TABEL CU CANTITĂȚILE RECOMANDATE/MASĂ

Pentru că enzima lactază facilitează scindarea lactozei din
lapte. Astfel, ColiCalmin poate fi folosit prin adăugare în
formula de lapte pentru sugari sau prin administrare
directă bebelușului alăptat.
CONDIȚII DE UTILIZARE
Când se folosește ColiCalmin?
ColiCalmin se administrează la fiecare masă a sugarului,
până la vârsta de 3-4 luni, moment în care ar trebui să
înceapă producerea lactazei de către organism, în
cantitate suficientă pentru a acționa asupra lactozei.
După această perioadă, ColiCalmin trebuie scos gradual
din alimentație.
Este recomandat ca doza indicată pentru o masă să fie
redusă, inițial, la jumătate, apoi se alternează între mese,
ajungându-se la o doză pe zi, până la completa sa
eliminare.
CUM SE FOLOSEȘTE COLICALMIN?
Cu lapte matern:
• Într-o linguriță, sterilizată în prealabil, picurați cantitatea
recomandată de ColiCalmin și administrați-o direct în
gurița sugarului. Urmați întocmai indicațiile din tabelul cu
cantitățile recomandate pentru vârstele aferente;
• Continuați normal alăptarea.
Cu formula de lapte pentru sugari:
• Preparați formula de lapte, conform instrucțiunilor
producătorului;
• Adăugați ColiCalmin în laptele călduț, conform
indicațiilor din tabelul cu cantitățile recomandate pentru
vârstele aferente;
• Aruncați hrana rămasă.
Dacă doriți prepararea în avans a mesei bebelușului,
adăugați 4 picături de ColiCalmin în lapte și păstrați-l timp
de 4 ore la frigider.
Tabelul de cantități recomandate este orientativ.
Pentru cazuri excepționale, când bebelușul trece prin stări
de disconfort deosebite, puteți crește doza de ColiCalmin,
picătură cu picătură, până la maximum 12 picături per
masă.

INGREDIENTE
Lactază (3000 ALU/ml) 56,9%; gelatinizant: glicerină
25%; apă 17,2%; stabilizator: clorură de potasiu 0,9%.
IMPORTANT
ColiCalmin este o enzimă și, prin urmare, căldura o
distruge.
Se recomandă ca adăugarea soluției de ColiCalmin în
lapte să se realizeze atunci când laptele este călduț
sau la temperatura camerei.
Întotdeauna urmați instrucțiunile de folosire din
prezentul prospect.
NU adăugați ColiCalmin în laptele prea fierbinte
sau prea rece;
Dacă disconfortul bebelușului persistă, consultați
medicul.
DEPOZITARE
Depozitați ColiCalmin într-un loc uscat, în ambalajul
original, la o temperatură de maximum 25º C.
Evitați expunerea produsului la căldură sau lumină.
Nu folosiți produsul după data de expirare indicată pe
ambalaj.
A nu se folosi dacă sigiliul este rupt.
După desigilare, a se consuma în maximum 3
săptămâni.
ATENȚIONĂRI
Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să
înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un mod de
viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată
pentru consumul zilnic. A nu se lăsa produsul la
îndemâna și la vederea copiilor mici.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul lunii
menționate pe ambalaj.
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