
 هل يجذب طفلك رجليه ويفردهما بقوة، ويبكي بشدة؛ إذن يعاني طفلك من المغص واالنتفاخ )مغص الثالثة أشهر(، وأنت تعانين معه!
 وال يقتصر سبب المعاناة على أنِك تريدين العافية لطفلك، بل يُضاف إلى ذلك أن الصراخ المستمر لساعات ومحاوالت التهدئة الفاشلة

.تجعل أعصابِك مشدودة

 مغص الثالثة
 أشهر أمٌر عابٌر

 تدفئة البطن
 حمل الطفل على بطنه على الذراع

 لفة الطفل
 التجشؤ

 تدليك البطن
 الهدوء

 أدوية خفيفة من الصيدلية

أمور تساعد طفلِك

المغص، الصراخ، السهر طوال الليل

هل يعاني طفلك من االنتفاخ؟

أمور تساعدِك
 سلِّمي طفلك لآلخرين: اقبلي المساعدة من األفراد

 المقربين، وأعطيهم طفلِك بال قلق
استقطعي وقتًا لِك: لحظات الهدوء مهمة الستعادة القوة

 قابلي صديقاتِك: ال تتواري عن األنظار، بل تبادلي
الحديث مع الناس

بي عدة  استجيبي إلى شعور بطنِك: ثقي بنفسِك وجّرِ
مرات، فثم أكثر من حل متوفر

 ولذا فمن المهم معرفة كيف
 يمكنك تهدئة الوضع - من أجل

راحتك وراحة طفلك



velgastin.com

للصغار

للحصول على شعور بطن معتدل

تم االستالم من

 ما زالت مادة سيميثيكون يُعتمد عليها منذ عقود في عالج االنتفاخ، وهي موجودة ضمن تركيبة ®Velgastin معلق لعالج االنتفاخ،
.وتكمن وظيفتها في تفتيت فقاعات الغاز الموجودة في القناة المعدية المعوية، وبذلك يمكن التخلص من الهواء المحبوس بطريقة طبيعية

الحل الفوري الجديد لالنتفاخ 

 تجدين مزيًدا من المعلومات على الموقع

 يتخلص سريعًا من االنتفاخات
له عالية جدًّا درجة تحمُّ

سهل االستخدام
مذاقه جميل مثل الموز

 نباتي، خاٍل من الجلوتين والالكتوز، بدون ألوان، وبدون
برابين، وبدون جيالتين

تُخلط وتُمزج في طعام الرّضاعة )الببرونة(
بالملعقة

مّصاصة األدوية
ماّصة الجرعات

بي األفضل لِك ولطفِلك .ينطبق على ذلك أيًضا: جّرِ

 – Velgastin®

أسباب الستخدام5
®Velgastin معلق لعالج االنتفاخ 

طريقة إعطاء النقاط
للطفل 

Velgastin®  معلّق لعالج االنتفاخ. نقاط للتناول في الفم، معلّق. المادة الفعالة: سيميثيكون )ديميثكون: ثاني أكسيد السيليكون  
 97:3( 41.2 مجم/مل. نطاق االستخدام: لعالج أعراض آالم المعدة واألمعاء الناتجة عن الغازات، مثل: االنتفاخ والتخمة،

 وللتحضير لفحص البطن، مثل: األشعة والتصوير بالموجات الصوتية. لمعرفة المخاطر واآلثار الجانبية، يرجى قراءة النشرة
الداخلية واالستفسار لدى الطبيب أو الصيدلي
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