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Kolka niemowl?ca i ból brzuszka – objawy i post?powanie
Kolka niemowl?ca to cz?sta i dokuczliwa przypad?o?? dzieci. Jak szybko rozpozna? objawy
kolki i jak leczy? ból brzuszka? Zobacz, jak sobie z ni? radzi?!
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Twoje dziecko nieustannie p?acze. Mimo ?e wiesz, ?e kolka u noworodka to przej?ciowy
problem, trudno Ci zachowa? spokój i nie reagowa?. Patrz?c, jak Twoje male?stwo si?
m?czy, chcesz mu pomóc, za?agodzi? przyczyn? dyskomfortu. Na kolk? niestety nie ma
lekarstwa. Dobr? wiadomo?ci? jest jednak to, ?e nie jest to choroba i nie stanowi zagro?enia
dla zdrowia ani ?ycia maluszka.

Objawy kolki niemowl?cej
Kolka u dziecka to nic innego jak cz?sty ból brzuszka, który mo?e si? pojawi? po raz
pierwszy, gdy Twój maluszek ma oko?o 2-3 tygodnie. Napady, zwykle niespodziewane,
pojawiaj? si? zwykle po po?udniu lub wieczorem, a ich symptomem jest intensywny p?acz
dziecka. Jakie jeszcze objawy wskazuj? na kolk??
Napr??anie cia?a
Podkurczanie nó?ek
Wzd?ty brzuszek
G?o?ne oddawanie gazów

Co mo?e powodowa? kolki u niemowlaka?
Nieprawid?owy sposób ssania piersi (po?ykanie nadmiernej ilo?ci powietrza)
Zbyt szybki wyp?yw pokarmu (maluszek nie nad??a z jego piciem, krztusi si? i po?yka
zbyt du?o powietrza, które rozpycha jelita, wywo?uj?c ból brzuszka
Niedojrza?o?? przewodu pokarmowego (problem z trawieniem du?ej ilo?ci laktozy)
Niedojrza?o?? uk?adu nerwowego (nadmiar bod?ców, których uk?ad nerwowy nie jest
w stanie przetworzy?)
Przekarmianie
Nietolerancja mleka modyfikowanego
Zbyt cz?sta zmiana rodzaju pokarmu
Stres i nerwy rodziców, które dziecko instynktownie wyczuwa

Jak d?ugo trwa kolka niemowl?ca?
Dolegliwo?? ust?puje zwykle w ci?gu 1,5-3 miesi?cy, w rzadkich przypadkach po up?ywie
pó? roku. Pami?taj, ?e nawet bardzo nasilona kolka nie powinna by? przyczyn? zaprzestania
karmienia piersi? [6], które stanowi najlepsz? ochron? dla uk?adu trawiennego Twojego
maluszka.

Czym ?agodzi? kolk? u niemowl?t? – 10 praktycznych
wskazówek
Niestety, nie ma jednej, skutecznej metody na rozwi?zanie problemu kolek u dzieci. Ka?demu
niemowl?ciu pomaga co? innego. Zdaj si? na swoj? intuicj?, obserwuj niemowl? i skorzystaj z
listy praktycznych rozwi?za? – mog? okaza? si? skuteczne w ukojeniu p?aczu i bólu brzuszka.

1. Dieta. zapewne s?ysza?a?, ?e przyczyn? kolki u niemowl?t mog? by? spo?ywane przez
Ciebie niektóre produkty, takie jak kapusta, cebula czy warzywa str?czkowe. Wp?yw
diety mamy na wyst?powanie u dziecka kolki jest jednak niewielki. Nie rezygnuj wi?c z
tych produktów – jad?ospis w okresie karmienia piersi? powinien by? przecie?
ró?norodny.
2. Technika karmienia [7]. Przed karmieniem odci?gnij troch? mleka, ?eby zwolni? jego
wyp?yw. Karm dziecko jedn? piersi? a? do jej ca?kowitego opró?nienia. Wa?ne, aby
niemowl? przyj??o obie fazy pokarmu: laktozow? i t?uszczow?, dlatego powinno ssa?
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jedn? pier? co najmniej 10 minut. Je?li maluszek mlaska w trakcie karmienia, odstaw go
od piersi i spróbuj przystawi? ponownie.
Odbijanie po karmieniu [8]. Po zako?czeniu karmienia unie? dziecko do odbicia, u?ó? je
pionowo na swoim ramieniu i poklep po pleckach.
Dobór odpowiedniej butelki [9]. Je?li karmisz male?stwo butelk?, wypróbuj wersj?
antykolkow?, która ogranicza po?ykanie przez dziecko powietrza.
Masa? [10]. Otwart? d?oni? delikatnie masuj brzuszek maluszka zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Ta metoda nie tylko pobudza jelita do pracy, ale ma te? dzia?anie
uspokajaj?ce.
Rowerek. Chwy? delikatnie kolanka dziecka i lekko doci?nij do brzuszka raz jedn?, raz
drug? nó?k?. Taka gimnastyka pomo?e pozby? si? zalegaj?cych w jelitach gazów. Nie
stosuj jej bezpo?rednio po karmieniu, gdy? maluszek mo?e zwróci? zjedzony pokarm.
Ciep?o. Po?ó? na brzuszku dziecka owini?ty w r?cznik termofor lub nagrzan? pieluszk?
tetrow?. Ciep?o rozlu?nia mi??nie i ?agodzi bóle brzucha.
Le?akowanie na brzuszku w ci?gu dnia (nie w trakcie kolki). W takiej pozycji dziecko
?atwiej oddaje gazy, które s? jedn? z przyczyn bólu brzuszka.
Spokój. Zadbaj o spokojn? atmosfer?. Twój maluszek mo?e nie tolerowa? nadmiernego
ha?asu. Bardzo ?atwo wyczuje Twój stan emocjonalny i mo?e mu si? udzieli? Twój
stres.

10. Preparaty do post?powania dietetycznego. Karmienie piersi? jest najlepszym
sposobem ?ywienia niemowl?t. Je?li maluszek nie jest ju? jednak karmiony naturalnie,
skonsultuj si? z lekarzem. Mo?e on zaleci? preparat stworzony specjalnie z my?l? o dzieciach
borykaj?cych si? z kolkami, takie jak NAN Expert Sensitive [11]. To preparat do post?powanie
dietetycznego u niemowl?t z lekkimi problemami trawiennymi, w tym z kolk?. Produkt stosuj
pod kontrol? lekarza i skrupulatnie przestrzegaj zalecanego przez producenta sposobu
przygotowania produktu.
Unikalna kompozycja sk?adników NAN Expert Sensitive zawiera:
L.reuteri, czyli kultury bakterii Lactobacillus reuteri, takie jak w mleku mamy
Obni?ony poziom laktozy
DHA i ARA – d?ugo?a?cuchowe wielonienasycone kwasy t?uszczowe:
dokozaheksaenowy i arachidonowy
Wysokiej jako?ci hydrolizowane bia?ko OPTIPRO® H.A.
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