
Bebeginin 

 Karnı için sıcaklık
 Uçan bebek pozisyonu
 Kundaklama/ana kucağı
 Gaz çıkarma
 Karın masajı
 Sakinlik
 Eczaneden hafif ilaçlar

Gerilmiş bacaklar, kuvvetli aşırı gerilme, yoğun ağlama - bebeğinizin karın ağrısı ve gaz çıkarma 
sorunu (üç aylık kolik) varsa sen de acı çekersin! Sadece bebeğinin iyi olmasını istediğin için 
değil. Aynı zamanda saatlerce süren ağlamalar ve sakinleşmeye yönelik başarısız girişimler de 
sinirlerine etki eder.

Önemli olan, bu durumu nasıl 
yatıştıracağını bilmektir –  

bebeğin ve senin için!
şöyle yardım edebilirsin

 �Yardım�al: Yakınındakilerden yardım al. Bebeğini 
arada bir onların güvenilir ellerine teslim et.
 �Kendine�zaman�ayır: Güç toplamak için birkaç 
dakika dinlenmek önemlidir. 
��Arkadaşlarınla�buluş:�Kabuğuna çekilme, fikir 
alışverişi yap.
��Hislerine�güven: Kendine güvenin ve dene, 
çünkü tek bir çözüm yok. 

Kendin için
yapabileceklerin

Üç aylık 
kolikleri geçicidir 

Karın ağrısı, ağlama, uykusuz geceler

gazı mı var?

Bebegine 



Bebekler 
için

Dengeli şekilde iyi hissetmek için

Teslim eden

Etkin madde simetikon on yıllardır şişkinlik tedavisinde kendini kanıtlamıştır. Velgastin® şişkinlik 
süspansiyonu da bu maddeyi içermekte olup sindirim sistemindeki gaz kabarcıklarının çözülmesine 
neden olur. Hapsedilmiş hava bu sayede doğal yollarla dışarı çıkar.

Velgastin® – şişkinlik için yeni  

acil yard m

Daha fazla bilgi için: 

Velgastin®�şişkinlik�süspansiyonu� 
için 5 neden

  Şişkinlikte hızlı bir şekilde etki eder
  Çok iyi tolere edilir
  Kullanımı kolaydır
  Leziz muz tadındadır
   Vegandır, gluten ve laktoz içermez;  

renklendirici, paraben ve jelatin de içermez

Damlayı�bebeğime�nasıl� 
verebilirim?

  Biberonuna karıştır
  Kaşıkla ver
  İlaç emziği kullan
  Dozaj pipeti kullan
   Burada da geçerli olan: Bebeğin ve senin için 

en iyi olanı test et.

Velgastin® Şişkinlik Süspansiyonu. Ağız yoluyla alınan damla, süspansiyon. Etkin madde: Simetikon (dimetikon: silisyum dioksit 97:3) 41,2 mg/ml. Uygulama alanları: 
Gaz birikmesi (meteorizm) ve şişkinlik gibi gaza bağlı gastrointestinal şikayetlerin semptomatik tedavisinde, karın bölgesinde röntgen ve sonografi gibi muayenelere 
hazırlanmak için kullanılır. Riskleri ve yan etkileri için prospektüsü okuyunuz ve doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
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