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Delicol krople dla niemowląt 15 ml
 

Cena: 25,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Krople

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Delicol to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który stosowany jest u niemowląt mających objawy
nietolerancji laktozy. Delicol w postaci roztworu można stosować zarówno u niemowląt karmionych naturalnie, jak i mlekiem
modyfikowanym – jest bezpieczny i może być podawany już od pierwszych dni życia.

Na co są krople Delicol? Wskazaniem do stosowania produktu są objawy nietolerancji laktozy. Krople mogą być podawane
niemowlętom z przejściowymi dolegliwościami trawiennymi. Redukują dokuczliwe objawy kolki niemowlęcej, której objawy to między
innymi bóle brzucha przyczyniające się do płaczu dziecka, a także biegunki o charakterystycznej, kwaśnej woni. Niedojrzały dostatecznie
układ pokarmowy dziecka może mieć problemy z trawieniem cukru mlecznego - laktozy. Ta, przechodząc do jelita grubego, ulega
fermentacji. W konsekwencji produkowany jest kwas mlekowy wywołujący gazy, które przyczyniają się do bolesnych wzdęć u
niemowlęcia, powszechnie znanych jako wspomniana już kolka niemowlęca.

Substancją czynną kropli Delicol jest laktaza, której działanie polega na rozkładaniu zawartej w mleku matki lub mieszance mleka
modyfikowanego laktozy. Efektem tego działania jest ułatwienie dziecku trawienia cukru mlecznego, a w konsekwencji lepsze
przyswajanie pokarmu przez niemowlę i jednocześnie redukcja objawów kolki. Laktoza nie jest fermentowana w jelicie grubym, więc
gazy przyczyniające się do bolesnych wzdęć nie są produkowane w nadmiarze.

W opakowaniu znajduje się 15 ml kropli dla niemowląt Delicol. W ich skład wchodzi wspomniana już laktaza naturalnego pochodzenia (z
wyciągu z grzyba Aspergillus oryzae), a także maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna i chlorek sodu. Wartość odżywcza dla 100 ml
produktu przedstawia się następująco: 1,97 g białka, 78,3 g węglowodanów (w tym cukry 55,1 g), <0,1 g tłuszczu (w tym kwasy
tłuszczowe nasycone <0,1 g). 100 ml produktu ma wartość energetyczną 1344,7 kJ, czyli 320,7 kcal.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Delicol powinien być stosowany zgodnie ze wskazówkami
producenta. Delicol to krople dla niemowląt pozbawione konserwantów, które mogą być stosowane już od pierwszych dni życia
dziecka. Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza i na wyraźne jego wskazanie, po wcześniejszym zbadaniu dziecka, co pozwoli
ustalić źródło problemu i wykluczyć inne jego przyczyny niż przejściowa nietolerancja laktozy. Krople należy dodawać bezpośrednio do
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pokarmu, jeśli dziecko karmione jest mlekiem modyfikowanym. Trzeba przy tym uważać, by nie dodawać kropli do zbyt ciepłego lub zbyt
zimnego pokarmu. W przypadku karmienia niemowlęcia piersią, krople powinny być podawane dziecku w chwilowej przerwie od
karmienia (na łyżeczce).

Dawkowanie preparatu należy dostosować do potrzeb dziecka, rozpoczynając stosowanie od najmniejszej ilości kropli, a następnie (w
miarę potrzeby) zwiększając ich dawkę. Minimalne i maksymalne dawki kropel Delicol powinny jednak mieścić się w podanych przez
producenta przedziałach.

● Niemowlętom od urodzenia do 2. tygodnia życia zaleca się podawanie 7-8 kropli Delicol.
● Niemowlętom od 3. do 4. tygodnia życia należy podawać 8-9 kropli wyrobu.
● W przypadku niemowląt od 1. do 2. miesiąca życia zaleca się stosowanie 9-11 kropli produktu
● W przypadku niemowląt od 2. do 3. miesiąca życia należy podawać 11-14 kropli.
● Niemowlęta od 3. do 4. miesiąca życia powinny przyjmować 12-15 kropli Delicol
● Dzieci powyżej 4. miesiąca życia powinny przyjmować 14-17 kropli preparatu.

Delicol jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego – nie jest to kompletny środek spożywczy i
nie powinien być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Należy przechowywać krople Delicol w temperaturze pokojowej,
nieprzekraczającej 25°C – najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy chronić przed ciepłem i działaniem promieni
słonecznych. Należy umieścić go w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie powinno się podawać Delicolu, jeśli upłynie
termin ważności podany na opakowaniu, a otwarty produkt trzeba zużyć w 3 tygodnie.

Opis
Delicol może być używany zarówno podczas karmienia piersią, jak również podczas karmienia mlekiem modyfikowanym.

Produkt Delicol przeznaczony dla niemowląt od urodzenia do 3-4 miesiąca życia.

Delicol stanowi żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci kropli i jest przeznaczony do postępowania dietetycznego w
stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w pożywieniu u niemowląt.

Niedobór laktazy może skutkować przejściowymi dolegliwościami trawiennymi spowodowanymi nietolerancją laktozy w pożywieniu.
Może to być istotny czynnik u dzieci z kolką.
Delicol rozkłada laktozę zawartą w mleku i sprawia, że staje się ono lepiej przyswajalne. Dzięki temu eliminuje dolegliwości kolkowe.

Cechy

na kolkę niemowlęcą
pozytywna opinia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Składniki
maltoza, woda, sacharoza, maltodekstryna, laktaza, chlorek sodu, Enzym laktaza naturalnego pochodzenia, z wyciągu grzyba Aspergillus
oryzae

Wartości odżywcze 100 ml
Wartość energetyczna 1344,7 kJ (320,7 kcal)
tłuszcz  
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