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Jak
rozmawiać
z Mamą?
P O R A D N I K D L A FA R M A C E U T Y

„Strach ma wielkie oczy”
– kolka niemowlęca
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Pierwsza ciąża to niezwykły czas dla każdej kobiety. Przyszła mama
studiuje wówczas poradniki o tym, jak opiekować się dzieckiem,
uczęszcza do szkoły rodzenia, prosi o rady własną mamę i doświadczone przyjaciółki. Niestety przyswojenie literatury fachowej nie
zawsze uchroni ją przed wątpliwościami i strachem, które mogą
pojawić się przy kolce niemowlęcej. Na szczęście po wytłumaczeniu
możliwej etiologii kolki maluszka i zastosowaniu kilku prostych rad,
można zwalczyć problem. O co może zapytać Cię Mama?

Dlaczego moje dziecko ciągle płacze?
Z reguły początek kolek ma miejsce około 3. tygodnia życia i trwa przez kolejne
3 miesiące. Charakteryzuje się napadowym płaczem i wzdętym brzuszkiem.
Trzeba uświadomić mamę, że jest to stan jak najbardziej naturalny. Kolka to nie
choroba i z reguły ustępuje samoistnie.
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średni czas trwania kolki:
początek:
3. tydzień
życia dziecka
3 miesiące

ustąpienie
objawów

Dlaczego tak się dzieje?
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Układ pokarmowy w pierwszych miesiącach życia nie jest do końca ukształtowany, dojrzały. Kolki mogą być związane ze skurczami jelitowymi wynikającymi
z zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego, nadmiernym gromadzeniem
się gazów w jelitach, nietolerancji pokarmowej czy składem flory jelitowej.
Problem kolek dotyczy w dużej mierze także dzieci urodzonych przez cesarskie
cięcie. Prawidłowa flora bakteryjna noworodka tworzy się w czasie porodu
naturalnego, kiedy dziecko kolonizowane jest dobroczynnymi bakteriami
Lactobacillus i Bifidobacterium, które występują w naturalnej mikroflorze matki.
Noworodki urodzone za pomocą cięcia cesarskiego w pierwszej kolejności
kolonizowane są patologiczną florą szpitalną, co ma istotne znaczenie dla
właściwego funkcjonowania organizmu.

możliwe przyczyny kolki:
• niedojrzała flora
bakteryjna w układzie
pokarmowym
• dieta karmiącej piersią
(pokarmy wzdymające)

Czy kolka jest wynikiem niewłaściwej opieki?
Nie, ale warto zwracać uwagę na dietę mamy karmiącej piersią albo technikę
karmienia (mama karmiąca powinna przyjąć postawę leżącą na boku, a dziecko
lekko uniesione powinno chwytać ustami za cały sutek; przy sztucznym dokarmianiu mogą się dobrze sprawdzić smoczki antykolkowe). Pamiętajmy także,
że nowo narodzone dzieci poznają świat poprzeć uczucia. Bliskość spokojnej
i zrelaksowanej mamy daje im poczucie bezpieczeństwa. Stres natomiast może
wywoływać rozdrażnienie, płacz czy problemy z brzuszkiem. Dlatego częsty
uśmiech i spokój mamy mogą pozwolić uniknąć problemów z kolką.

•
•

nietolerancja
pokarmowa (laktoza lub
białko mleka krowiego)
zła technika karmienia
i łykanie zbyt dużej ilości
powietrza

Czy może mi Pani polecić skuteczny i bezpieczny
produkt?
W pierwszych miesiącach życia dziecka zaleca się podawać krople zawierające
w swoim składzie tylko szczepy o udowodnionym działaniu klinicznym, np. Pediococcus pentosaceus (CECT 8330) oraz Bifidobacterium longum (CECT 7894), które
można znaleźć w produkcie Floractin kolki. Krople Floractin charakteryzuje bezpieczeństwo stosowania, brak substancji alergizujących i konserwantów, łatwość
dawkowania. Skuteczność działania Floractin kolki potwierdziło badanie kliniczne.

INNE DORAŹNE METODY ZARADCZE:
przytulanie i bujanie dziecka na rękach,
delikatne masaże brzuszka oraz...
emisja tzw. „białych szumów”
– tu znakomicie sprawdza się
np. suszarka czy odkurzacz
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Na ratunek w biegunce
i wymiotach u dzieci!
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Biegunka i wymioty to wyjątkowo niebezpieczne zestawienie dla
dziecka i kłopot dla rodzica. To często nie choroba sama w sobie, ale
objaw, że coś złego dzieje się z organizmem. Gdy niedobór wody sięga
20% masy ciała, istnieje realne zagrożenie życia. Przyczyną dolegliwości może być infekcja bakteryjna lub wirusowa. Zwłaszcza rotawirusy
są bardzo niebezpieczne dla maluszków – ostre bóle brzucha, gorączka, wymioty, biegunka, które trwają blisko tydzień i potrafią mocno
nadszarpnąć zdrowie dziecka. Podstawą postępowania powinno być
odpowiednie nawadnianie i dodatkowo podawanie probiotyków.

Uczulaj
rodziców na
ryzyko
odwodnienia
dziecka!

niedobór wody

20%
masy ciała

Czy biegunka i wymioty są groźne dla mojego dziecka?
Niestety tak, bo prowadzą do szybkiego odwodnienia. Utrata dotyczy nie tylko
wody, ale ważnych dla życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu pierwiastków.

niebezpieczeństwo
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Właściwe nawadnianie może pomóc uniknąć hospitalizacji i szybciej postawi dziecko na nogi. Samo picie wody jest niewystarczające, dlatego warto
sięgnąć po odpowiednio skomponowane elektrolity. Zabronione są słodkie
napoje gazowane. Zawierają one dużo substancji konserwujących i sztucznych
barwników. Dodatkowo przez wysoką zawartość cukru mogą nasilać biegunkę.
Dostępne są preparaty nawadniające, takie jak Floractin Elektrolity, którego
skład został opracowany zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

W jaki sposób i jak często podawać elektrolity?
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Elektrolity podajemy zależnie od wieku i wagi dziecka oraz stopnia odwodnienia. Konieczne jest podanie ich w zwiększonej ilości w ciągu pierwszych
3-4 godzin od wystąpienia objawów, a następnie kontynowanie podawania
według instrukcji na opakowaniu. Ważne jest, aby elektrolity po rozpuszczeniu
w przegotowanej wodzie podawać małymi porcjami.

Czy podanie samych elektrolitów wystarczy?
Nawadnianie to podstawa, ale trzeba zająć się przyczyną. Jak wcześniej wspomniano, przyczyną biegunki czy wymiotów u dzieci mogą być wirusy lub bakterie.
Należy więc spróbować unieczynnić te chorobotwórcze patogeny. Warto rozważyć
podawanie węgla aktywnego (neutralizuje toksyny) czy smektynów (chronią błonę

zabronione:
słodkie napoje gazowane

dozwolone:
odpowiednio skomponowane płyny nawadniające

śluzową przewodu pokarmowego). Konieczne jest przywrócenie balansu jelitowego
poprzez podaż odpowiednich, skutecznych probiotyków. Szczep Lactobacillus
rhamnosus (LGG), który można znaleźć w kroplach i kapsułkach Floractin, ma
udowodnioną klinicznie skuteczność w kolonizacji jelit oraz w przywracaniu
im prawidłowej funkcji. Badania kliniczne potwierdziły, że LGG jest skuteczny
w ograniczaniu biegunek u maluchów (nawet o 65%) i bólów brzucha (o 69%).
Można go podawać nie tylko w biegunce powodowanej przez rotawirusy, ale
i w tej poantybiotykowej czy celem podniesienia odporności dziecka.

65%

ograniczenie
biegunek

Floractin enteric zawiera szczep niepatogennych drożdży Saccharomyces boulardii
(1 kapsułka zawiera 2,5 miliarda CFU). Badania kliniczne potwierdzają, że drożdże
te hamują wzrost szczepów Salmonelli, patogennych E.coli, Shigelli i zmniejsza
populacje Candida albicans w jelitach. Działanie hamujące biegunkę opiera się
z kolei na zmniejszaniu nadmiernego wydzielania wody i sodu do światła jelita,
które powodują toksyny chorobotwórczych bakterii.

Czy to na pewno bezpieczne?
Zdedydowanie tak. Skuteczność produktów z gamy Floractin potwierdzają badania
kliniczne na wcześniakach i niemowlętach z niską i bardzo niską masą urodzeniową.
Mogą być podawane już od pierwszych dni życia maluszka.
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69%

ograniczenie
bólów
brzucha

W jakich przypadkach produkty te mogą się jeszcze
przydać?
Na pewno podczas letnich wyjazdów do ciepłych krajów. Obca flora bakteryjna
może spowodować zaburzenia jelitowe, kończące się biegunką i wymiotami
(nie tylko u dzieci). Ponadto wysoka temperatura to zwiększone pocenie się
– warto mieć wówczas pod ręką elektrolity, które pozwolą szybciej stanąć na
nogi i wyeliminują poczucie zmęczenia. Przyjmowanie probiotyków należy
rozpocząć minimum miesiąc przed zaplanowanym wyjazdem, aby wzmocnić
własną dobrą florę jelitową.
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Czy wczesna antybiotykoterapia da o sobie znać
w dorosłym życiu?
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Zmorą każdego rodzica jest choroba dziecka – zwłaszcza taka, którą
nie sposób zwalczyć domowymi sposobami i trzeba sięgnąć po antybiotyk. Rodzice są coraz bardziej świadomi i zdają sobie sprawę, że
antybiotyki to nie cudowne panaceum. Wiedzą o zjawisku antybiotykooporności czy późniejszym osłabieniu odporności malucha na
kilka dobrych tygodni po kuracji. Ostatnie badania mówią, że częsta
antybiotykoterapia w okresie niemowlęcym i dziecięcym może mieć
negatywny wpływ na zdrowie człowieka w dorosłym życiu (otyłość
i choroby autoimmunologiczne).

otyłość

częste
antybiotykoterapie
w okresie
niemowlęcym
i dziecięcym

choroby
autoimmunologiczne
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Moje dziecko jest chore, nie mam jak dostać się
do lekarza. Ostatnio brało antybiotyk X i pomogło!
Jutro doniosę receptę!
Nie ma takiej możliwości. Nie chodzi tu o nieuprzejmość farmaceuty, ale
właśnie o troskę o zdrowie dziecka. W ponad 90% przypadków za infekcje
odpowiadają wirusy, na które antybiotyki nie działają. Każdy antybiotyk ma
inny zakres wskazań. Warto uświadomić rodziców o konsekwencjach podawania „na własną rękę” źle dobranego leku.
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A jak już jest recepta na antybiotyk?
Po pierwsze uświadom rodzica o precyzji podania leku! Skuteczność antybiotyku nie zależy tylko od jego bakteriobóczych czy bakteriostatycznych
właściwości. Bardzo istotne są dokładne odstępy czasu podania leku (nawet
jeśli wymaga to wstawania w nocy), porcjowanie (co do mililitra), czas trwania
leczenia (10 dni to nie 9 ani 11!), sporządzenie (najczęściej należy sporządzić
odpowiedniej objętości zawiesinę, którą koniecznie trzeba wstrząsnąć przed
użyciem), przechowywanie leku (zwykle przechowywanie w lodówce, ale są
wyjątki, jak np. preparaty z klarytromycyną).

antybiotyk
bardzo istotne są:
• dokładne odstępy
czasu podania leku
• porcjowanie
• czas trwania leczenia
• sporządzenie leku
• przechowywanie leku

Jak można pomóc uniknąć skutków ubocznych
antybiotykoterapii?
Antybiotyk niestety zabija także dobre bakterie jelitowe, które pomagają w zachowaniu zdrowia, warunkują odporność i pomagają w trawieniu. Konsekwencjami
zaniechania probiotykoterapii będą: biegunka, osłabienie odporności i możliwe
wspomniane konsekwencje w życiu dorosłym. Powielana na wielu forach internetowych opinia, że jogurt czy kefir wystarczy – to mit.

probiotyk:
od
początku terapii
antybiotykowej
do
2-3 tygodni po niej

Jaki probiotyk wybrać?
Bezpieczny i o udowodnionej skuteczności (np. zawierający przebadany szczep
Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103)). Istotna jest też zawartość bakterii na dawkę/kapsułkę. Warto polecić krople bądź kapsułki Floractin, które zawierają ich aż
6 miliardów! Ponadto szczep ten skraca czas trwania biegunek poantybiotykowych.
Do przyjmowania z antybiotykiem (poza antybiotykami przeciwgrzybicznymi)
można polecić także produkt Floractin enteric.

Kiedy zacząć podawać probiotyki dziecku?
Należy zacząć je podawać już od początku terapii antybiotykowej i kilka tygodni po
niej (literatura mówi o 2-3 tygodniach), aby przywrócić „balans jelitowy”. Dzieciom
warto podawać probiotyki cały rok, celem wspomagania odporności.
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