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Az infantilis colica
• a születést követő hónapok egyik leggyakoribb problémája a csecsemő görcsös
sírása, mely esetek nagy részének hátterében emésztés eredetű ok áll
• csecsemők 20-40%-ánál jelentkezik az élet első két hetében és 4-6 hónapos korig
tart
• alapvető oka a csecsemő emésztőrendszerének éretlensége
• születés után hirtelen nagy mennyiségű táplálékot kell elfogyasztania a
csecsemőnek (testsúlyuk 15-20 %-ának megfelelő mennyiségűt), hogy kellően
gyarapodjon
• az emésztőrendszer hirtelen nem képes felvenni a ritmust és tökéletesen
megemészteni és hasznosítani a táplálékot, így az emésztetlen táplálékból a
belekben gázok képződnek, melyek feszítve a belek falát hasfájást, és szélgörcsöt
okozhatnak
• kólikáról beszélünk, ha a baba naponta több mint 3 órát sír, teszi ezt a hét legalább
3 napján, és ez a tünet több mint 1 hétig fennáll.

Az infantilis colica
• jellemző, hogy a sírás általában este kezdődik, és az éjszaka első felében tart

• gyakori kísérő jelenség a vörös arc, az ökölbe szorított kéz, a felhúzott lábak, és a
kemény has
• 6 hónapos korra a tünetek szinte minden esetben megszűnnek

Mit tehetünk a kólika tüneteinek csillapítására?
• mindenek előtt hívjuk fel a figyelmet a helyes szopási technikára, hogy a baba evés
közben ne nyeljen levegőt, és arra, hogy a babát ne etessék túl
• a szoptató anyának érdemes a táplálkozását megváltoztatni, a felfúvódást okozó
táplálékokat, a fűszeres és allergén táplálékokat kerülni
• tápszeres táplálás esetén a hypoallergén készítmények javasoltak (tejfehérje-allergia)
• szülők megnyugtatása, hogy ez nem betegség és el fog múlni
• ételallergén kerülése (szoptatásnál anyai tejmentes diéta)
• has tornáztatása, masszírozás
• gondos büfiztetés
• meleg pelenka a hasra
• séta a hasfájás idejére (macskakövön)

Az infantilis colica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alarmizáló tünetek:
Van-e étvágya a csecsemőnek?
Lázas-e?
Van-e széklete?
Milyen a széklet színe, állaga?
Milyen a gyermek sírása?
Erőteljes vagy gyenge, elhalkuló?
Aluszékonyság fenn áll-e?
Milyen a gyermek súlygyarapodása?
Hányás előfordult-e?

Ha nincs alarmizáló tünet, akkor az alábbi lehetőségek közül választhatunk:
-

pre- és probiotikumok (Linex baby csepp, Biogaia csepp, Protexin)

-

szimetikon tartalmú készítmények (Infacol, Espumisan)

-

gyógytea keverékek (Mecsek baby, Édeskömény tea)

-

Gripe water baby 120 ml

-

laktáz enzimek (Colief cseppek 7 mL, Lactase csepp)

-

szélcső használata

Pre- és probiotikumok
Linex Baby csepp:
•
•
•
•
•
•

élőflórás, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis
BB-12 törzs
kizárólag szájon át adható
újszülötteknek naponta 6 csepp étkezés közben
használat előtt felrázandó
forró italba nem szabad keverni
(a baktérium elpusztul)

Protexin Restore:
• csecsemők kúraszerű bélflóra kezelésére
• napi egy tasak főétkezéskor vagy étkezés
után, bő folyadékkal
• tasak tartalma ételhez, vízhez, tejhez stb.
hozzákeverhető
• egy kúra időtartama legalább 5 nap,
legfeljebb 15 nap

Pre- és probiotikumok
Protexin Restore:
•
•
•
•
•
•
•

Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus thermophilus
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium infantis
Lactobacillus bulgaricus

BioGaia ProTectis Baby:
• Lactobacillus reuteri
természetes élettere az emberi szervezet
• napi 5 csepp javasolt
• használat előtt felrázandó
• enyhe emésztési problémák kezelésére
(csecsemőkori kólika)

Szimetikon tartalmú készítmények
Espumisan/Infacol:
•
•
•
•

szimetikon hatóanyagú készítmény
puffadás, gázképződéssel járó panaszok kezelésére
használat előtt felrázandó
25 csepp minden etetéskor

Gripe Water:
• Gripe Water – Angol Víz –
• gyógyhatású készítmény
• összetevők: terpénmentes kapormag olaj, nátrium bikarbonát, Borsmenta olaj,
Ánizs olaj.
• egy hónapos kortól lehet alkalmazni a csecsemőkori hasfájós panaszok
enyhítésére
• csökkenteni az emésztés során kialakuló gázok felhalmozódását, és ezen
keresztül a hasfájós panaszokat
• adagolás: 1-24 hónapos korban: ½-1 teáskanál (5ml) 3x naponta

Laktáz enzimek
Lactase comfort csepp
• tejcukor emésztés elősegítésére (galaktózra, glükózra bontja)
• laktóz nem bomlik összetevőire, akkor a bélbaktériumok hasznosítják
• hidrogén gáz és tejsav képződik a vastagbélben

Hasfájás, puffadás, hasmenés alakul ki
• egy hónapos kortól használható
• laktáz enzim hőérzékeny, meleg ételbe adni tilos

Co-Lactase Baby
• Laktáz enzimet tartalmazó csepp újszülött kortól
• Használat előtt felrázandó
• A laktáz az Aspergillum Oryzae gombából származik

Szélcső használata
•
•
•
•
•

egyszerű, biztonságos
túlzott gázképződés ellen
szorulás ellen
babaolajjal be kell kenni a keskeny végét
naponta legfeljebb 4x használható

Monoterpéneket tartalmazó drogok

Carvi fructus

Carum carvi L. – (konyha)kömény

Monoterpéneket tartalmazó drogok
(KONYHA)KÖMÉNY
Carum carvi L. (Apiaceae)
Drog: Carvi fructus (Ph. Hg. VIII.)
Carvi aetheroleum (Ph. Hg. VIII.)

O

Honos Eurázsiában.
• Hatóanyag: 3-7 % illóolaj: karvon
• Alkalmazás: carminativum, spasmolyticum gyomor- vagy
bélgörcsben, emésztésjavító. Fűszer és likőraroma.
• Fitoterápia: 1-4 g, napi adag 3-12 g 200 ml forrázathoz, újszülöttek
és csecsemők esetében 1 mokkáskanálnyi drog 50-70 ml forrázathoz
Species carminativa
IO: 0,15-0,3 ml/nap

Közönséges ánizs
Pimpinella anisum L.
Apiaceae
Drog: Anisi fructus (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.),
Anisi aetheroleum (Ph. Eur. 4., Ph. Hg. VIII.).

Termesztett, ikerkaszat termés.
Hatóanyag: 2-6% illóolaj, fő komponense: transzanetol, ezen kívül metilkavikol (esztragol),
ánizsaldehid, cisz-anetol; kumarinok
(umbelliferon, szkopoletin), flavonoidok
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Közönséges ánizs
Gyógyászati felhasználása: expectorans, carminativum, stomachicum,
spasmolyticum, antibakteriális. Fűszer, élelmiszer- és likőripar. Tejszaporító
teák alkotórészeként is használják.
Termés: 3 g/nap
Illóolaj: 0,3 g (nagyobb dózisban májkárosító, gyermekeknél toxikus)

Édeskömény
Keserű: Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare
var. vulgare
Édes: Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var.
dulce
Apiaceae
Drog: Foeniculi dulcis fructus (Ph.Eur.4., Ph. Hg.
VIII.), Foeniculi amari fructus (Ph.Eur.4., Ph. Hg.
VIII.), Foeniculi amari fructus aetheroleum (Ph. Hg.
VIII.)
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Hatóanyag: 2-6% illóolaj, főkomponens: transz-anetol, ezen kívül fenchon,
ánizsaldehid, α-pinén, limonén, α- és β-fellandrén; fahéjsavszármazékok (5kaffeoilkínasav), kumarinok (szkopoletin, bergaptén), flavonoidok.
Illóolaj íze függ: transz-anetol (édes) és fenchon (keserű) arányától
Gyógyászati felhasználás:
antibakteriális, antifungális, expectorans (felső légúti hurutokban), spasmolyticum
(különösen epe- és vesekőkólikában), lactagogum.
Gyermekgyógyászat: szélhajtó, étvágyjavító, hörghurutban köptető és
köhögéscsillapító. Édes íz!
5-7 g/nap

Illóolaj: gyermekeknél nem! Epilepsziás rohamot válthat ki.

Gyógytea keverékek

Mecsek baby:
• csecsemők esetében szélgörcsök és puffadás tüneteinek enyhítésére
• napi egy teafilter
• összetevők: kamillavirágzat, édeskömény-termés

Összefoglalás
• a csecsemőkori colica egy ártalmatlan kórkép vagy inkább viselkedésforma
• patomechanizmusában feltehetően az éretlen gastrointestinalis motilitás és
működés áll
• a csecsemő szűnni nem akaró sírása a szülői aggodalom és orvoshoz fordulás
egyik leggyakoribb oka
• a colicás csecsemők és szüleik kezdeti kapcsolatát is megzavarhatja a jelenség
• a szülők gyakran szoronganak, kimerülnek és tehetetlennek érzik magukat
• a kezdeti kötődés sérülése bizonyítottan viselkedészavarokhoz vezethet
• a legfontosabb a szülők megnyugtatása.
• tekintettel az összetett patomechanizmusra, a forgalomban lévő készítmények

kombinációja is hasznos lehet
• A colica kezelésére használt készítmények esetleges jótékony hatása az anyára
nézve is meghatározó

• sok sírás ugyanis az anyai szorongást is fokozza, és egyes adatok szerint az
úgynevezett megrázott baba szindróma egyik kiváltó tényezője lehet
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Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet (1089 Budapest, Üllői út 86.)
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Solutio Midazolam 10 mg/2 ml cum MAD Nasal
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 2,1 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 7,5 mg/1,5 ml cum MAD Nasal
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 1,6 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 5 mg/1 ml cum MAD Nasal
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 1,1 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 2,5 mg/0,5 ml cum MAD Nasal
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 0,6 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 1,25 mg/0,5 ml cum MAD Nasal
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 0,6 ml-es kiszerelésben
Felhasználható: 6 hónap.
Rp./
Solutio Midazolam 10 mg/2 ml cum clysterem cum acii
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 2,1 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 7,5 mg/1,5 ml cum clysterem cum acii
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 1,6 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 5 mg/1 ml cum clysterem cum acii
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 1,1 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 2,5 mg/0,5 ml cum clysterem cum acii
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 0,6 ml-es kiszerelésben
Solutio Midazolam 1,25 mg/0,5 ml cum clysterem cum acii
S.: epilepsziás roham oldására, 2 x 0,6 ml-es kiszerelésben
Felhasználható: 6 hónap

