Ból i infekcja w
karmienia piersią

trakcie

LEGENDA DO OZNACZEŃ W ARTYKULE:
WOLNO
NIE WOLNO
Jesień i zima to czas kiedy słońca jest mniej, a mniej słońca
to mniej witaminy D, a nawet jak już jest słonecznie, to
powierzchnia absorpcji jest mała, skutkiem tego spada
odporność organizmu, zwłaszcza jeśli w okresie letnim,
dokładnie skóra była pokryta filtrami blokującymi jej syntezę.
GORĄCZKA, BÓL I STAN ZAPALNY
1. Ibuprofen (1200 mg/dobę)
– lek przeciwbólowy,
PRZECIWZAPALNY!!!, przeciwgorączkowy
2. Paracetamol (3000 mg/dobę) – przeciwgorączkowo i
przeciwbólowa, ale UWAGA nie jest przeciwzapalny
3. Kodeina – jako wzmocnienie przeciwbólowe powyższych
(doraźnie), obserwować dziecko, może działać
uspokajająco i nasennie
4. Ketonal (NA RECEPTĘ) – przeciwbólowo, przeciwzapalnie –
jeśli inne leki nie pomagają, można brać Ketoprofenum
ale kuracja nie powinna trwać zbyt długo i należy starać
się przyjmować jak najmniejszą dawkę.
5. Tramal (NA RECEPTĘ) – przeciwbólowo, doraźnie
PRZEZIĘBIENIE
wszelkie domowe i naturalne wyciągi roślinne i sposoby, a wiec
miód, propolis, pyłek pszczeli (ew. obnóża) świetny jest syrop
z cebuli białej i czerwonej i czosnku zalanych miodem lipowym,
gęsty napar z lipy, sok malinowy etc
MLEKO KROWIE – zaflegmia, jest śluzotwórcze, a przetwory
wychładzają, warto na jakiś czas zrezygnować z nabiału

z metod farmakologicznych
Katar (wszystkie leki miejscowe do nosa, oczu, uszu)
1. Pseudoefydryana – działa pobudzająco lub uspakająco
(może także tak działać na dziecko), ma działanie
delikatnie spowalniające laktację, można stosować w
unormowanej laktacji nie zaleca się w pierwszych 6
tyg.życia dziEcka
2. Oxymetazolini hydrochloridum (Nasivin soft, Acatar)
3. Xylometazolini hydrochloridum (Otrivin, Sudafed HA) –
działanie miejscowe
wszelkie preparaty, płukanki i tabletki na gardło (szałwia
może nieznacznie zmniejszyć laktację – ale tylko ta spożywana,
nie w formie płukanki)
większość syropów i tabletek na kaszel tak wykrztuśnych jak i
przeciwkaszlowych
preparaty przeciwwirusowe zawierające: inosinum pranobexum (np
isoprosine, groprinosin, neosine)
w razie konieczności należy udać się do lekarza, który w razie
takiej konieczności przepisze bezpieczny antybiotyk z grupy
penicylin lub cefuroksin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
!!! UWAGA !!! NIE WOLNO !!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
POLOPIRYNY
ASPIRYNY
PYRALGINY
mogą powodować zespół Raye’a
Gardło:
1. Benzalkonii chloridum (Septoplete,Cholisept)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cholinex
Tymsal
Syrop z prawoślazu
Tymianek podbiał
Herbitusin
Natursept
Gardimax
Neo-Angin
Hascosept
Glosal
Tantum Verde
Orofar
Strepsils

Kaszel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Syrop z prawoślazu
ACC – wykrztuśne
Mucosolvan – wykrztuśne
Sinupred – wykrztuśne
Berodual (recepta) – nebulizacja
Budezonit (recepta) – nebulizacja
Kodeina

alternatywne metody – naturlane:
1. propolis – na wodę lub cukier (odczekać aby odparował
alkohol)
2. pyłek pszczeli lub obnóża – łyżkę stołową zalać 1/2
szklanki cieplej wody i dodać łyżeczkę miodu do smaku
zostawić na co najmniej 4 godziny, najlepiej 12 godzin,
wypić -stosować 2x dziennie
3. bardzo gęsty napar z lipy kilka torebek zalać wrzątkiem
i odstawić
4. syrop z cebuli – 2 duże cebule poszatkować i zalać
miodem malinowym lub lipowym, zostawić aż puści sok
5. Syrop z buraka. Wydrążyć burak, zasypać cukrem i zapiec.
6. Syrop z mniszka, z czarnego bzu lub sosny

INFEKCJA UKŁADU MOCZOWEGO
Wyciąg z żurawiny wielkoowocowej, Urlinal Intenese, Urinal itp
Jeśli dziecko nie jest wcześniakiem i nie jest noworodkiem
(czyli ma co najmniej miesiąc) – Furaginum zgodnie z
informacją na opakowaniu
w przypadku gdyby nie pomogło, należy udać się do lekarza aby
przepisał antybiotyk z grup L1 lub L2 => Laktacyjny Leksykon
Leków
BIEGUNKA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, GRYPA JELITOWA, WZDĘCIA
probiotyki z grupy enterokoków: np.: „Enterol”
Probiotyki odbudowujące wyściółkę jelitową: Lactobacillus
delbruecki subs.bulgaricus , Bifidobacterim lactis np „trilac
PLUS”
ponadto:
smecta, nifuroksazyd, czy odgazowana cola
ostatecznie
stoperan lub laremid
jeśli biegunka pomimo leczenia się utrzymuje należy udać się
do lekarza po receptę na lek: HIDRASEC oraz wykonać posiew
kału w kierunku baterii z antybiogramem i zastosować leczenie
antybiotykowe.
Ponadto na wzdęcia
mięta, rumianek,
simetikon (espumisan, ulgix wzdęcia)
REFLUKS, ZGAGA, PRZEJEDZENIE
1. surowe mleko w pierwszej potrzebie
2. Wszelkie leki zobojętniające kwasy
3. I n h i b i t o r y P o m p y P r o t o n o w e j a w i e c : O m e p r a z o l
(Polprazol, Bioprazol) i Pantoprazol (Anesteloc,
Controloc), Esomeprazol (Emanera, Helides)
Ranigast w ostateczności

4. ponadto siemię lniane
5. natomiast mięta jest kwasopędna, może zaostrzać objawy
refluksu i zgagi
OPRYSZCZKA WARGOWA, OSPA WIETRZNA, PÓŁPASIEC
1. przypalić, np spirytusem, to zapobiegnie dalszemu rozwojowi
jeśli nic jeszcze nie widać, prawdopodobnie nic wieceJ nie
trzeba zrobić
2. jeśli widać już pęcherzyk obowiązkowo zakleić plastrem
compeed na opryszczkę (lub podobnym) jest to ważne, gdyż
opryszczka przenosi przez dotyk, i łatwo w ten sposób
przenieść na dziecko.
3. można stosować wszystkie

leki

działające

miejscowo

zawierające Aciclovirum lub Docosanolum
WE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH CHOROBACH można stosować Aciclovirum
– na recepte (np: Hascovir, Heviran)
Źródła:
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm
http://www.kobiety.med.pl/leki/search.php
medycyna tradycyjna
**************************************************************
********************************************
Niniejszy tekst ma charakter informacyjny i nie zastąpi
indywidualnej konsultacji z lekarzem pediatrą, internistą i
doradcą laktacyjnym, decyzję o podjęciu dalszych kroków mama
musi podjąć sama na podstawie uzyskanej wiedzy.
lek. med. Magdalena Maczyta-Zajkowska

