
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Delicol na kolkę 15 ml
 

Cena: 28,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać krop.dla niemowl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Delicol to pierwszy preparat w Polsce działający przyczynowo. Dzięki temu nie dopuszcza do
wystąpienia objawów kolki. Skuteczność substancji czynnej Delicolu została potwierdzona badaniami
klinicznymi. Delicol przeznaczony jest dla niemowląt do postępowania dietetycznego w stanach
przejściowych dolegliwości trawiennych (kolka) spowodowanych nietolerancją laktozy.

Skład: 

Laktaza 56,9%, glicerol (subst. zagęszczająca), woda, chlorek potasu (subst. stabilizująca) 

Działanie: 

Delicol rozkłada laktozę zawartą w mleku i sprawia, że staje się ono lepiej przyswajalne. Dzięki temu
eliminuje dolegliwości kolkowe.

Duża aktywność enzymu laktazy pochodzenia roślinnego z wyciągu grzyba Aspergillus oryzae.
Aspergillus oryzae to stabilne i biolgicznie aktywne źródło laktazy.
Stabilnośc w pH kwasu żołądkowego
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Delicol może byc używany zarówno podczas karmienia piersią, jak również podczas karmienia
mlekiem modyfikowanym.

Wskazania: 

Przeznaczony dla niemowląt do postępowania dietetycznego w stanach przejściowych dolegliwości
trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w pożywieniu.

 

Dawkowanie:

Karmienie piersią:stosuj się do zaleceń dozowania podanego w tabelii odmierz odpowiednią
ilość kropel na łyżeczkę. Podaj dziecku do bezpośredniego spożycia. Kontynuuj karmienie
piersią.
Mleko modyfikowane: mleko modyfikowane przygotować zgodnie z zaleceniami producenta.
Dodaj krople Delicol zgodnie z tabelą dozowania do mleka o temperaturze właściwej do podania.
Nie przechowywać niespożytego mleka.
Mleko zapasowe: Dodać 4 krople Delicol do letniego mleka i odstawić do lodówki. Po upływie
4godzin wyjąć z lodówki i podgrzać do temperatury właściwej do podania dziecku.

 

Enzym laktazy umożliwia hydrolizę laktozy z mleka. Delicol powinien być używany przy karmieniu
niemowląt w okresie pierwszych 3-4 miesięcy życia. Po upływie tego okresu Delicol powinien byc
stopniowo odstawiany. Jeśli niedogodności utrzymają się w okresie, w którym Delicol jest odstawiany
od pożywienia niemowlęcia, należy powrócić do początkowego systemu podawania.

Wiek dziacka Ilo?? pokarmu Ilo?? kropli na
posi?ek

od 0 do 2tyg. od 60 do 90ml 5 kropli
od 3 do 4tyg 120ml 6 kropli

od 1 do 2 miesi?cy 150ml 8 kropli
od 3 do 4 miesi?cy 180ml 9 kropli
powy?ej 4 miesi?ca

?ycia
210ml 12 kropli

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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