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JAK RADZIĆ SOBIE  
Z ULEWANIAMI 
U NIEMOWLĄT?

PORADNIK DLA RODZICÓW



Jak radzić sobie  
z ulewaniami u niemowlęcia?

Ulewania u niemowląt to jeden z najczęstszych problemów, 

z jakimi mają do czynienia rodzice. Na szczęście jest  

to dolegliwość o łagodnym i przemijającym charakterze.

Zaburzenia, jakimi są ulewania, mają charakter swobodny, czyli  

przebiegają bez wysiłku ze strony dziecka. Nie towarzyszy im ani płacz,  

ani krzyk niemowlęcia. Warto wiedzieć, że ulewania to przypadłość  

dotykająca głównie niemowlęta (czyli dzieci do 1. roku życia), która może  

się pojawić już w okresie noworodkowym, a największe jej nasilenie  

przypada na ok 2.-3. miesiąc życia.

PRZYCZYNY ULEWAŃ

Układ pokarmowy niemowlęcia jest bardzo delikatny i niedojrzały,  

dlatego w pierwszym okresie życia mogą pojawiać się zaburzenia funkcji  

przewodu pokarmowego, do których należą ulewania. Polegają one  

na cofaniu się różnych objętości pokarmu (treści żołądkowej) z żołądka  

do jamy ustnej i poza nią, a mogą pojawiać się zarówno w trakcie karmienia, 

jak i zaraz po jego zakończeniu czy pomiędzy karmieniami.



Warto wiedzieć, że na zmniejszenie częstotliwości ulewań ma również wpływ 

stopniowa zmiana diety niemowlęcia – z płynnej na bardziej stałą, zawiera- 

-jącą coraz więcej produktów o stałej konsystencji, co utrudnia cofanie się 

pokarmu do przełyku. Co więcej, około 6. miesiąca życia niemowlę coraz 

częściej przyjmuje pozycję siedzącą, co w naturalny sposób zmniejsza lub 

zupełnie eliminuje tę dolegliwość.

Ważnymi czynnikami sprzyjającymi występowaniu ulewań  

jest płynna dieta i pozycja leżąca, naturalna dla niemowlęcia  

w pierwszych miesiącach jego życia. Właśnie dlatego wraz  

z wiekiem intensywność występowania ulewań maleje. W tym 

czasie zwieracz przełyku dojrzewa i wzrasta jego napięcie,  

dlatego coraz lepiej pełni on swoją funkcję, odgradzając  

środowiska żołądka od przełyku.

DIAGNOSTYKA ULEWAŃ

Jeśli rodzice podejrzewają ulewania u dziecka, powinni jak najszybciej 

skonsultować się z lekarzem. Pediatra – po przeprowadzeniu dokładnego 

wywiadu, zbadaniu dziecka i obserwacji jego zachowania – zazwyczaj bez 

problemów jest w stanie trafnie zdiagnozować te zaburzenia.



Duże znaczenie dla prawidłowej diagnozy mają informacje,  

które są przekazywane przez opiekunów: 

czy dziecko jest karmione piersią, czy mlekiem modyfikowanym, 

z jaką częstością niemowlę jest karmione,

jaką objętość pokarmu dziecko wypija w trakcie jednego posiłku, 

jak niemowlę jest ułożone podczas karmienia, 

jaki rodzaj smoczka czy butelki stosują rodzice.

Odpowiedzi na te pytania pomogą lekarzowi indywidualnie dobrać  

odpowiednie dla dziecka postępowanie, którego celem będzie złagodzenie 

dolegliwości.

LECZENIE ULEWAŃ

W skutecznym leczeniu ulewań pomocne może być:

zastosowanie odpowiedniej techniki karmienia, ograniczającej 

połykanie przez dziecko dużych ilości powietrza,

wprowadzenie zagęstników pokarmu, 

wprowadzenie odpowiedniego preparatu mlekozastępczego, 

przeznaczonego dla niemowląt ze zdiagnozowanymi nadmiernymi  

ulewaniami, a u dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym  

– okresowe zastąpienie produktu hydrolizatem białkowym.



Jeżeli ulewaniom nie towarzyszą objawy chorobowe, można je traktować 

jako objaw fizjologiczny, który nie ma wpływu na zdrowie dziecka i wraz  

z wiekiem samoistnie ustąpi. W tej sytuacji dolegliwość ta nie wymaga  

poszerzonej diagnostyki.

Ulewania przebiegające z tzw. objawami alarmowymi, do których należą: 

nasilone wymioty z treścią żółciową krwistą lub fusowatą, biegunka,  

zaparcia, powiększenie narządów jamy brzusznej, gorączka, alergia,  

nietolerancja pokarmowa lub zaburzenia przyrostu masy ciała, zawsze 

powinny budzić niepokój rodziców – bezwzględnie wymagają one bowiem 

konsultacji z lekarzem i znalezienia przyczyny ich występowania.

Co ważne, rekomendowane dawniej wysokie ułożenie 

dziecka i wprowadzenie diety eliminacyjnej u mamy 

karmiącej piersią nie zostało potwierdzone jako czynnik 

zmniejszających częstość ulewań.
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Jeśli lekarz zdiagnozował u Twojego dziecka nadmierne ulewania  
i zalecił produkt na te problemy, skonsultuj z nim stosowanie Bebilon AR.  
Bebilon AR to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego  
do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań i należy  
go stosować pod nadzorem lekarza.

* Wśród mlek specjalistycznych rekomendowanych w przypadku ulewań, na podstawie 
   badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, u którego lekarz 
zdiagnozował ulewania i zalecił produkt na te dolegliwości.

BEBILON AR – REKOMENDOWANY PRZEZ 
PEDIATRÓW NA ULEWANIA*



Jeśli lekarz zdiagnozował u Twojego dziecka nadmierne ulewania  
i zalecił produkt na te problemy, skonsultuj z nim stosowanie Bebilon 
Nutriton. Bebilon Nutriton to żywność specjalnego przeznaczenia 
medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań  
i należy go stosować pod nadzorem lekarza.

* Wśród mlek specjalistycznych rekomendowanych w przypadku ulewań, na podstawie 
   badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2019 r.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka karmionego piersią,  
u którego lekarz zdiagnozował ulewania i zalecił  

produkt na te dolegliwości.

BEBILON NUTRITON – REKOMENDOWANY 
PRZEZ PEDIATRÓW NA ULEWANIA*


