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Delicol na kolkę niemowlęcą krople dla niemowląt 15ml
 

Cena: 30,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać krop.doustne

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Opis
DELICOL krople dla niemowląt na kolkę. Preparat rozkłada laktozę zawartą w mleku i sprawia, że staje się ono lepiej przyswajalne.
Dzięki temu eliminuje dolegliwości kolkowe.

Skład:
Laktaza 56,9%, glicerol (subst. zagęszczajaca), woda, chlorek potasu (subst. stabilizująca)
Wartość odżywcza: Białko- 2g; węglowodany- 53,3g; tluszcz- <005g
Wartość energetyczna: 569kJ (136kcal)

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. Ilość pokarmu. Ilość kropli na posiłek:
od 0 do 2tyg. od 60 do 90ml 5 kropli
od 3 do 4tyg 120ml 6 kropli
od 1 do 2 miesięcy 150ml 8 kropli
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od 3 do 4 miesięcy 180ml 9 kropli
powyżej 4 miesięca życia 210ml 12 kropli

Uwagi:
W trakcie przygotowywania mleka, należy zawsze postepować zgodnie ze sposobem użycia. Nie dodawać kropli Delicol do mleka, które
jest bardzo ciepłe albo bardzo zimne. Delicol zawiera enzym laktazę, który ulega zniszczeniu pod wpływem wysokiej temperatury. Zaleca
się, by krople dodawać do pokarmu w temperaturze pokojowej. Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym. Nie może być
stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
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