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Doj?enské koliky sú starým známym nepriate?om mami?iek a ich malých uzlíkov š?astia. Stretne sa s nimi takmer každé štvrté bábätko v období od narodenia do šiestich mesiacov. Najkritickejšie je obdobie okolo druhého a tretieho mesiaca. To, že bábo sa necíti dobre,
nám dáva na známos? tým jediným spôsobom, ktorý zatia? pozná, pla?om. Charakteristický je záchvatovitý, neutíšite?ný pla? bez vysvetlite?nej prí?iny, ktorý trvá viac ako 3 hodiny denne a zjavuje sa viac ako 3 dni v týždni po?as najmenej 3 týžd?ov. Kolikami trpia deti
hlavne vo ve?erných hodinách.

Ur?i? presnú prí?inu, pre?o sa kolika objavuje, je ve?mi náro?né. Ur?enie diagnózy stojí predovšetkým na detailnom a cielenom kladení otázok rodi?om, najmä matke, o problémoch a ?ažkostiach die?a?a. Využíva sa aj vyšetrenie ultrazvukom, aby sa vylú?ili vnútorné
deformácie alebo gastroezofageálny reflux.

?ažkosti spojené s kolikami môžu súvisie? ako s psycho-sociálnymi faktormi, ako sú napr. napätie medzi matkou a die?a?om, nezrelos? nervového systému, neschopnos? die?a?a spracova? vonkajšie podnety, prílišná úzkostlivos? matky, nesprávna technika k?menia ?i
popôrodná depresia, tak aj s organickými ochoreniami (napr. napadnutie parazitmi). Tiež môžu súvisie? so stravou matky aj die?a?a.

„Kolika je vo ve?kej miere spôsobená nezrelos?ou štruktúr tráviaceho traktu. U ?asti detí s kolikami je prí?inou intolerancia laktózy. Je zvy?ajne prechodná v prvých mesiacoch života a je spôsobená nedostato?nou aktivitou ?revného enzýmu laktáza, ktorá trávi mlie?ny
cukor laktózu.“, vysvet?uje pediatri?ka MUDr. Darina ?iková.

Laktóza je hlavným cukrom každého mlieka, materského a nachádza sa aj v tekutej dojčenskej
strave. Na to, aby mohla byť črevami dobre vstrebaná je potrebné, aby bola rozdelená na svoje dve
molekuly – glukózu a galaktózu. To má v tele na starosti enzým laktáza. U mnohých dojčiat však nie
je jeho produkcia dostatočná. To spôsobuje, že nestrávený mliečny cukor prechádza do dolných častí
tráviaceho traktu. Následne dochádza v hrubom čreve k procesu kvasenia a produkcii plynov.
Intolerancia laktózy sa prejaví nafukovaním, zväčšením bruška, zhoršeným refluxom s vracaním,
redšími stolicami, kolikovitými bolesťami bruška. U niektorých sú prítomné len kolikovité bolesti
bruška. Dojčenské koliky spôsobené intoleranciou laktózy sú väčšinou prechodné a odznejú, keď má
dieťa štyri až šesť mesiacov.

Zásady, ktoré môžu pomôc? predís? doj?enskej kolike, alebo ako u?avíte svojmu bábätku vysvet?uje MUDr. ?iková: „Pohoda v rodine bez vä?šieho stresu, správna technika doj?enia ?i
k?menia mlie?nou náhradou, strava doj?iacej matky s obmedzením potravín, ktoré môžu vyvola? ?i zhorši? koliku napríklad karfiolu, kelu, uhorky, cibule, papriky, príliš korenených jedál sú dôležité na predchádzanie doj?enských kolík. Vhodné sú aj masáže bruška
v smere hodinových ru?i?iek a prípravky na odply?ovanie. Aj šetrne zavedené rektálna rúrka môže bábätku u?avi?. Ak je prí?inou kolík intolerancia laktózy, pomôže dodávanie enzýmu laktáza vo forme kvapiek, ktorý trávi mlie?ny cukor laktózu.“
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Novinkou na trhu je výživový doplnok ColiPrev®, ktorý je zložený len z prírodných ingrediencií a jeho hlavnou zložkou je enzým laktáza. Ten štiepi laktózu na dva jednoduché sacharidy,
ktoré telo bábätka dokáže jednoducho a bez problémov strávi?. Nepríjemné príznaky doj?enskej koliky ako nadúvanie, k??e, hna?ky ?i bolesti tak výrazne ustanú. Kvapky ColiPrev® sa jednoducho pridajú die?atku do mlieka alebo tekutej doj?enskej stravy, alebo sa mu
podajú na sterilizovanej lyži?ke priamo do úst pred každým doj?ením. Výživový doplnok by mala ma? v dispozícii každá mami?ka nielen ako pomoc, ke? die?atko už trpí nepohodou, ale aj pre prípad predchádzania takémuto stavu.

Odporú?aná cena: 13,99€/15ml.

Viac informácií na www.detskekoliky.sk [2].
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