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ما هي

®

يشتبه طبيب أ
الطفال ف ي� إصابة طفلك بالحساسية تجاه حليب البقر .ولتشخيص هذه الحساسية ،تم
أ
تماما
إعطاء ® Neocateلك – وهي تركيبة خاصة لحليب الطفال ،تم تركيبها بدقة عالية لتكون خالية ً
من حليب البقر.
أ
آ
ال�وشور مقدمة شاملة عن الحساسية
الكث� من السئلة .يقدم لكم هذا ب
ستتبادر إىل أذهانكما الن ي
ت
الكث� من النصائح
ال� خاضتها أرس أخرى ،ويقدم لكم ي
تجاه حليب البقر ،ويعرض لكم التجارب ي
المفيدة للتعامل مع الحساسية بشكل يومي.
أفضل أ
المنيات لكما ولطفلكما!

فريق
 Neocateالخاص بكم
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ما هي
الحساسية تجاه
حليب البقر؟
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الحساسية تجاه حليب البقر

الحساسية تجاه حليب البقر هي أكثر أنواع
أ
الرضع
الحساسية تجاه الطعمة ً
شيوعا لدى ُّ
والأطفال الصغار.
عندما يكون الطفل مصابًا بحساسية تجاه حليب البقر ،يتعامل الجهاز المناعي مع مكونات ي ن
بروت�
أيضا بمسببات الحساسية) باعتبارها "أجسام غريبة" .ويبدأ الجسم
الحليب يغ� الضارة (المعروفة ً
ال�وتينات.
ف ي� استجابة مناعية ويُنتج
أجساما مضادة لمكافحة ب
ً

كث�ا ما يخلط الناس ي ن
ب� الحساسية تجاه حليب البقر وعدم تحمل الالكتوز
يً

عىل الرغم من تشابه الأعراض ي ف� بعض الأحيان ،إال أن الحساسية تجاه حليب البقر تختلف عن عدم تحمل
ي ن
الحالت� عبارة عن عدم تحمل الطعام ،إال أن الحساسية تجاه حليب البقر تشمل الجهاز المناعي.
الالكتوز .كلتا
وعىل العكس من ذلك ،ينتج عدم تحمل الالكتوز عن نقص إنزيم الالكتاز ،الذي ينتجه الجسم ،وهو الإ نزيم
المسؤول عن تفتيت سكر الحليب (الالكتوز).
ي ن
الر َّضع والأطفال
رئيس سوى الأطفال ال أ بك� س ًنا
والبالغ� .فيما يخص ُ
نحو ي
ال يتأثر بعدم تحمل الالكتوز عىل ٍ
الصغار ،عاد ًة ما يكون ي ن
بروت� الحليب هو المسبب للأعراض.

يستند طعام أ
الطفال التقليدي إىل ي ن
يث� حساسية .إال أن
بروت� حليب البقر،
وبالتال من الممكن أن ي
ي
أ
أ
أيضا لدى الطفال أثناء الرضاعة الطبيعية ،لنه من الممكن
الحساسية تجاه حليب البقر قد تنشأ ً
أن تُفرز كميات صغ�ة من حليب البقر من طعام أ
الم إىل حليب الثدي.
ي

نصائح للوالدين:
يمكن الحصول عىل المزيد من المعلومات
حول الحساسية تجاه حليب البقر عىل الموقع
www.nutricia.de/kuhmilchallergie
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2
األعراض الشائعة
للحساسية تجاه
حليب البقر

8
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أ
العراض الشائعة

غالبا ما تؤدي الحساسية إىل حدوث مشكالت بالجلد ،أو بالجهاز الهضمي أو بالتنفس؛ وقد تحدث
ً
هذه المشكالت خالل بضع دقائق ،إال أن ظهورها قد يستغرق ي ن
أيضا .حيث يشعر طفلك بأنه
يوم� ً
كث�ا ،وال يمكن إراحته بسهولة.
ليس عىل ما يرام ،ي
ويبك ي ً

الجلد

الجهاز التنفسي
والطفال الصغار .إذا استمرت أ
تشيع عدوى السبيل التنفس لدى الرضع أ
العراض واس ُت ِبع َدت العدوى،
ُ َّ
ي
ف
ف
فقد تكون الحساسية تجاه حليب البقر هي السبب ي� حدوثها .ي� هذه الحالة ،يؤدي رد الفعل
التحسس إىل حدوث التهاب ف� الجهاز التنفس .وتصبح أ
الغشية المخاطية متورمة .عاد ًة ما يتبع ذلك
ي
ي
ي
سعال ،أو رشح أ
النف ،أو التهاب بالشعب الهوائية ،أو ت
ح� إصابة بالربو.

أ
ن
يعا� من مشكالت دائمة بالجلد ،فقد تكون الحساسية
جلدا
يمتلك الطفال ً
ً
حساسا .إذا كان الطفل ي
ف
بالضافة
طفحا جلديًا ،وحكّة ،إ
تجاه حليب البقر هي السبب ي� ذلك .عاد ًة ما تتضمن مشكالت الجلد ً
إىل ش
نازة جز ًئيا ،أو إكزيمة تأت َُّّبية.
التق� ،أو إكزيمة َّ

السبيل المعدي المعوي
عاد ًة ما يكون هناك انتفاخ بالبطن وألم بالمعدة أثناء نمو الطفل الرضيع .تختفي هذه أ
العراض ف ي�
أ
السهال ،أو ألم المعدة ،أو
العادة من تلقاء نفسها مع مرور الوقت .لكن العراض المستمرة  ،مثل إ
ف
اضا للحساسية تجاه حليب البقر.
أيضا أعر ً
ال�از ،قد تكون ً
إ
المساك ،أو القيء ،أو الدم ي� ب
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ورسيعا للغاية ،حيث
عىل الرغم من ندرة حدوث ذلك ،إال أن رد الفعل لدى بعض الأطفال قد يكون حا ًدا
ً
يشتمل عىل عرس التنفس والفشل الدور ي نا� (الحساسية المفرطة) ،ويجب اصطحابهم إىل الطبيب عىل الفور.

إذا كان طفلك مصا ًبا بحساسية تجاه
حليب البقر فستختفي كل هذه الأعراض
رسيعا مع تناول الأطعمة المناسبة.
ً
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3
كيف يشخِّص طبيبكما
الحساسية
تجاه حليب البقر؟
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التشخيص

لضمان أن يتلقى طفلكما العالج
الأفضل ،من المهم أن يقدم الطبيب
تشخيصا ُيعتمد عليه.
ً

التاريخ الطبي

الط� للطفل .سيطرح طبيب
نقطة البدء عند تشخيص الحساسية تجاه حليب البقر هي التاريخ ب ي
أ
ئ
الغذا� للطفل وعن مالحظاتك الخاصة.
الطفال أسئلة عن النظام
ي

اختبارات الجلد والدم

قد يجري طبيبك ،إن لزم أ
المر ،اختبارات للجلد و/أو الدم ألغراض تشخيصية .وتوفر هذه االختبارات
ُ
معلومات مهمة حول ما إذا كان طفلك مصابًا بحساسية تجاه أحد المنتجات الغذائية أم ال .لكن هذه
أساسا يمكن االعتماد عليه التخاذ القرارات ،ألنها ال تكشف سوى ما يقل عن
االختبارات ال تشكِّل ً
دائما ً
نصف أ
ين
المصاب� بحساسية تجاه حليب البقر.
الطفال
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النظام الغذائي االستبعادي  -للكشف الموثوق فيه
عن الحساسية تجاه حليب البقر

أ
ئ
غذا� استبعادي إذا كان يشتبه ف ي�
ولضمان إجراء تشخيص واضح،
سيوص طبيب الطفال عاد ًة بنظام ي
ي
يع� أن طفلك سيضطر إىل إتباع نظام ئ
ن
خال من الحليب
غذا�
وذلك
البقر.
إالصابة بحساسية تجاه حليب
ي ٍ
ي
أ
ن
مالئما
باستمرار ،لمدة  4–1أسابيع .يعتمد طعام الطفال التقليدي عىل ي
بروت� الحليب ،وال يكون ذلك ً
بال�كيبة الخاصة لحليب أ
للحساسية تجاه حليب البقر .لهذا السبب ،أوىص طبيبك ت
الطفال ®،Neocate

ن
ويع� ذلك أن ® Neocateيوفر درجة عالية من التيقن .وخالل هذا
الخالية من حليب البقر بنسبة  .%100ي
الوقت ،من المفيد االحتفاظ بمفكرة يومية أ
بالعراض.
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التشخيص

أ
ت
بالضافة إىل أي ردود
ال� يستهلكها طفلكما ،إ
يمكن استخدام هذه المفكرة لتسجيل جميع الطعمة ي
أ
ن
يعا� بالفعل من حساسية تجاه حليب البقر ،فستتحسن العراض
فعل تتم مالحظتها .إذا كان طفلكما ي
ئ
الغذا� االستبعادي ،وسيكون طفلكما أسعد بمزاج ث
أك� اعتداال.
بعد بضعة أيام فقط من النظام
ي
أ
أ
ئ
لتأكيد التشخيص ،ت
الغذا� الفموي.
سمى بفحص التحدي
سيق�ح طبيب الطفال عىل الرجح ما يُ َّ
ي
أ
أ
قدم لطفلكما حليب ،أو تركيبة حليب الطفال ،للتحقق من عودة العراض لديه ،والتأكد مما إذا
حيث يُ َّ
يث�ها حقًا أم ال.
كان الحليب هو ما ي

ئ
الغذا� االستبعادي خالل الرضاعة الطبيعية
النظام
ي

يوفر حليب الثدي التغذية الأفضل لطفلكما .إال أن الحساسية تجاه حليب البقر قد تنشأ لدى الطفل أثناء
الرضاعة الطبيعية .إذا كان طبيب الأطفال يشتبه ي ف� الإصابة بالحساسية تجاه حليب البقر ،فسينصحكم بإتباع
نظام ئ
خال من الحليب.
غذا� ٍ
ي
إذا تحسنت ال أ
ئ
الغذا� ،فيجب عليكما التحدث مع طبيب الأطفال حول
النظام
تغي�
بعد
كما
طفل
لدى
اض
ر
ع
ي
ِ
ي
الخطوات التالية.
وطفلكما عىل العنارص الغذائية
كما يفيد الحصول عىل استشارة تغذوية فردية ،للتأكد من
حصولكم ،أنتما ِ
ِ
الالزمة ،عىل الرغم من إتباع نظام ئ
خال من حليب البقر.
غذا� ٍ
ي
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4
الحياة اليومية
مع الحساسية —
نمو الطفل
مع ®Neocate
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نمو الطفل مع ®Neocate

أ
ف
لطفلكما نظاما
إذا َّ
شخص طبيب الطفال إ
الصابة بحساسية تجاه حليب البقر ،فسيستمر ي� أن يصف ِ
غذائيا استبعاديا ،مع استخدام ®.Neocate

ت
ال� قد تطعماه بها ف ي� حالة استخدام غذاء
يمكنكما إطعام ِ
مع ®ِ Neocate
طفلكما بنفس الطريقة ي
أ
ف
يمكنكما استخدامه كمكمل ي� الطعمة الصلبة (عىل سبيل المثال كبديل للحليب
الر َّضع التقليدي .كما ِ
ُ
ف ي� الطعام المهروس).

يظل النظام الغذائي لطفلِكما كما هو — لكن
الحليب
دون وجود
أ
أ

قد تكون مرحلة تقديم الطعمة الصلبة مرحلة مرهقة لجميع أفراد الرسة ،عندما يكون الطفل مصابًا
بحساسية تجاه حليب البقر .لكن ذلك ليس داعيا للقلق .يمكنكما تقديم أ
الطعمة الصلبة كالمعتاد -
ِ
ّ
ً
فقط دون حليب البقر .فأنتم ال تريدون استبعاد مسببات الحساسية أ
الخرى .لكن ،إذا تم اكتشاف
تماما من
أنواع حساسية أخرى لدى الطفل ،مثل الحساسية تجاه بيض الدجاج ،فيجب التخلص ً
مسببات الحساسية المماثلة.
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نصائح للوالدين:
يمكن العثور عىل دليل لتقديم الأطعمة الصلبة إذا كان الطفل مصا ًبا بحساسية تجاه
حليب البقر ،ويشمل ذلك العديد من النصائح لنظام ئ
خال من الحليب،
غذا� يومي ٍ
ي
بالإضافة إىل وصفات طعام مهروس أساسية خالية من الحليب ،مع أفكار لوصفات شهية
للطهي باستخدام  ،®Neocateعىل الموقعwww.nutricia.de/neocate-rezepte :

نحن ننمو مع طفلكما!

الطفال عامهم أ
ح� بعد أن يبلغ أ
ت
مهما للفيتامينات والمعادن ،وال سيما
الول ،يظل الحليب
مصدرا ً
ً

لتغطية متطلبات الطاقة والعنارص الغذائية عىل سبيل المثال الكالسيوم .إال أن المتطلبات التغذوية
للطفل ،تتغ� بعد بلوغ السنة أ
الوىل .نرغب ف ي�  Nutriciaأن يتناول طفلك المصاب بحساسية تجاه
ي
ض
ال� يحتاجها ف� كل مرحلة من مراحل نموه – ت
ت
ح� دون
ي
حليب البقر جميع العنارص الغذائية ال�ورية ي

تماما.
نحو طبيعي ً
تناول حليب البقر – بحيث يمكنه النمو عىل ٍ

21

نمو الطفل مع Neocate

®

لهذا السبب ،طورنا  Neocate® Juniorخصيصا أ
للطفال الذين تبلغ أعمارهم ث
عام واحد.
أك� من ٍ
َّ
ً

محميا من ردود
سيحصل طفلكما عىل جميع عنارص الغذائية المهمة المالئمة لعمره ،بينما يظل
ً
الفعل التحسسية.

لكن إليكما أفضل ما ي ف� الأمر:
لطفلكما مع الحساسية تجاه
التوقعات المستقبلية ِ
حليب البقر جيدة!

بإمكان  90%من أ
ت
ين
سيجري
الطفال
المصاب� تحمل الحليب دون ظهور أعراض ح� عمر المدرسةُ .
طبيب أ
ئ
ت
عينة .إذا لم يكن هناك أعراض
الطفال فحص التحدي
الغذا� الفموي مرة أخرى بعد ف�ة ُم َّ
ي
ف
ئ
الغذا� للطفل.
فيمكنكما دمج الحليب مرة أخرى ي� النظام
للحساسية،
ِ
ي
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دائما من المعلومات المكتوبة عىل العبوة!
تحققا ً
ف
ئ
ث
ث
الخال من الحليب تحد ًيا أك� فأك� ي� الحياة اليومية ،أثناء انتقال طفلك ببطء إىل
سيصبح النظام
ي
الغذا� ي
الوجبات العائلية .أثناء انتقال الطفل ببطء إىل الوجبات العائلية ،لأن العديد من الأطعمة التقليدية مثل
بز
دائما من مكونات الأطعمة عند التسوق .ينبغي
الخ�
ي
والعص� والنقانق تحتوي عىل آثار من الحليب .تحققا ً
أن تكون مسببات الحساسية ز ف
تش� مصطلحات مثل الالكتوز ،أو الكازين ،أو
مم�ة ي� قوائم المكونات .كما ي
ي َّ
ي ن
ي ن
ألبوم� الحليب ،أو مصل الحليب ،إىل مكونات الحليب .تأكدا من السؤال عند �ش اء منتج
الالكتوغلوبول� ،أو
طازج .زورا موقع الويب الخاص بنا للحصول عىل قائمة شاملة بمسببات الحساسية والأطعمة الخفية ال�ت
ي
ينبغي التعامل معها بحذر:
.www.nutricia.de/kuhmilchallergie
ئ
وأخصا� التغذية.
الكث� من النصائح من طبيب الأطفال
كما ينبغي الحصول عىل ي
ي
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5
شهادات
التزكية
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شهادات ت ز
ال�كية

ألكسندرا
وابنتها لينا

بعد بضعة أيام ،اختفى الدم لكنه ظهر مرة أخرى بعد ش
ع�ة أيام .ف ي� ذلك الوقت ،كانت لينا ترضع
ف
صغ�ة للغاية من الدم ،فقد
رضاعة طبيعية بالكامل .وبينما لم يكن هناك ي� الواقع سوى كمية ي
ف
بخ� .لم يكن لديها ألم
اتفقنا مع الطبيب أن ننتظر ونراقب الوضع .ي� ذلك الوقت ،كانت لينا ال تزال ي
بالمعدة ،وال مشكالت بالجلد وكانت طفلة سعيدة.

 4أشهر
أويسك�شن
ي
صغ�ة من الدم ف ي� برازها ألول مرة،
كان عمر ابنتنا لينا أقل من ستة أسابيع فحسب عندما اكتشفنا بقع ي
مبا� ًة إىل طبيب أ
الع َجلية (الروتا) .كما قد تتوقعون ،ذهبنا ش
الطفال ،لكنه قال
عقب تطعيم ي
الف�وسة َ
لنا أن الوضع آمن وأن هذا أ
للر َّضع.
ًا
ن
أحيا
يحدث
أن
يمكن
مر
ال
ُ

ن
ف� هذه ت
وصادفت� الحساسية تجاه حليب البقر .للتحقق
ال تن�نت
الف�ة،
أجريت بعض البحث بع� إ
ُ
ي
ي
أ
تخلصت من جميع منتجات اللبان من نظامي
تحسس من الحليب،
مما إذا كانت لينا مصابة برد فعل
ُ
ي
أ
ئ
تأث� .كان لدى لينا المزيد والمزيد من آثار الدم والمخاط ف ي�
الغذا� ،إال أن ذلك للسف لم يكن له أي ي
ي
ش
�ء عىل
ب
ال�از .وبينما لم يكن هناك أي تحسن بعد ستة أسابيع ،تم أخذ عينة من دمها .لكن كان كل ي
ما يرام .لم يكن هناك اختالف سوى أن وزن لينا كان منخفضا قليال ً.

لمزيد من الشهادات ،قوما بزيارة
www.nutricia.de/kuhmilchallergie
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شهادات ت ز
ال�كية

“ظلت لينا تتناول ®Neocate
مبا�ش ًة دون مشكالت".
عندما اكتشفنا أن حفاضها كان مليئا بالدم ف� إحدى أ
المسيات ،ذهبنا إىل المستشفى مذعورين وتم
ً
ي
ت
حينئذ 3
(ال� كان عمرها
لينا
لت
و
ح
ات،
ر
االختبا
من
متنوعة
مجموعة
حجزها داخل المستشفى .وبعد
ٍ
ُ
ِّ
ي
أشهر) إىل  ،®Neocateواختفى الدم ف ي� برازها ف ي� غضون بضعة أيام .تسببت الحساسية تجاه حليب
ف
كب�ة من الدم.
البقر ي� حدوث التهاب بالمستقيم لديها .ولهذا السبب كان هناك كميات ي
®
ش
ظلت لينا تتناول  Neocateمبا� ًة دون مشكالت.
يبلغ عمرها آ
الن  4أشهر وصحتها عىل ما يرام .عىل الرغم من خيبة أملنا بسبب االضطرار إىل التوقف

ن
صغ�تنا العزيزة صحتها أفضل مع ® ،Neocateوبأنها
أن� سعيدة أن ي
عن الرضاعة الطبيعية ،إال ي
تستمتع آ
الن ش
بال�ب من الزجاجة الخاصة بها.

28

جوليان وابنها
برونو
 13شهرا
ماسدورف

ف
ف
صغ�نا القوة
مرحبا ،هذه هي قصتنا :و ِل َد برونو ي� أكتوبر  .2016بسبب عيب ي� القلب ،لم يكن لدى ي
ً
ئ
الغذا� ببديل حليب للمبترسين من سن ثالثة أيام.
للرضاعة بما يكفي ،ولذلك تم تكميل نظامه
ي
أن
تز
أيضا ما يكفي من الحليب.
لدي ً
ن� لم يكن ّ
أمرا ً
أصبحت الرضاعة الطبيعية ً
نحو م�ايد ،ل ي
صعبا عىل ٍ
تم حجز برونو ف ي� المستشفى مرة أخرى بعد تسعة أيام بسبب الفقدان الشديد للوزن .ومنذ هذه
اللحظة وهو ال يطعم سوى ببديل الحليب الخاص بالمبترسين ،وحينئذ بدأت أ
المور تسوء حقًا.
ُ َ
ٍ
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شهادات ت ز
ال�كية

أصبح ث
أك� ً ن
ش
�ء سوى البكاء...
هياجا يب� ليلة وضحاها ،كان ال يفعل ي

ونهارا ،عىل الرغم من حمله لساعات كل يوم.
ليال ً ً
رفيعا ورائحته كريهة عىل نحو ت ز
الت�ز ف ي� إيالمه .كان
م�ايد .وتسببت كل عملية من عمليات ب
وأصبح برازه ً
ٍ
ش
رفيعا للغاية.
الت�ز كان ب
�ء ،وعند ب
ال�از ً
عليه أن يدفع مثل المجنون قبل إخراج أي ي
أك� ث
كما ساءت حالة جلده ث
فأك�.
ت ن
أن� كنت أخاف أن ألمسه .فقد كان مف َّت ًحا تحت
وصل جلده لمرحلة كان يبدو فيها سي ًئا للغاية ،ح� ي
أ
ف
ن
يعا� من إكزيمة
ملتهبا
ومدميا ي� بعض المواضع .ب
ً
القشور السميكة ،وأحمر ً
وأخ�نا طبيب الطفال أنه ي
الت�ز والبكاء ،قيل لنا أن
عمليات
يخص
وفيما
لتجربتها.
اهم
ر
الم
من
العديد
وو ِصف لنا
ب
تأت َُّّبية حادةُ .
أ
أ
ت
كث�ا .ثابرنا ح� نهاية شهر
المعاء بحاجة إىل اكتمال النمو وبأن برونو ً
واحدا من الطفال الذين يبكون ي ً

كث�ا ف ي� كل مرة يتم إطعامه ،لذا قررنا الذهاب إىل
حوال  4أشهر) .ومن َّثم بدأ يرضع أقل ي ً
بف�اير (أي ي

شتبه بإصابته بحساسية تجاه حليب البقر".
الطبيب الذي شخص الحالة بأنه "يُ َ
ئ
الغذا� االستبعادي عىل الفور وحصلنا عىل ® .Neocateوشاهدنا تحس ًنا ملحوظًا لدى
بدأنا النظام
ي
أ
طفل  .من الزجاجة الوىل ،كان ش
نحو جيد حقًا ،وتحسنت
عىل
الوزن
برونو
اكتسب
ينبغي.
كما
ب
ي�
ي
ٍ
بل بال ًء
حالة جلده ً
أيضا تحس ًنا ي ً
كب�ا .ومنذ ذلك الوقت ،ونحن نعيش دون تناول حليب البقر ،وهو يُ ي
حس ًنا .أنا سعيدة للغاية بأن ® Neocateموجود.

ئ
الغذا� االستبعادي عىل
“بدأنا النظام
ي
®
الفور وحصلنا عىل .Neocate
طفل".
وشاهدنا تحس ًنا ملحوظًا لدى ي

30

31

6
منتجات ®Neocate
الخاصة بنا
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®Neocate

منتجات ® Neocateالخاصة بنا هي منتجات متخصصة ي ف�
ي ن
المصاب� بحساسية
للر َّضع والأطفال الصغار
تركيبات الحليب ُ
ن
المصاب� بأنواع متعددة من الحساسية
تجاه حليب البقر ،أو
ي
تجاه الطعام.

أ
محتوى ال� ن ف
يتكون سوى من
وت� ي� ® Neocateال ي
ب ي
يث� ردود فعل تحسسية ،لنه ال َّ
المكونات الأصغر ،المعروفة بكونها أحماض أمينية يغ� مسببة للحساسية.

أ ف
ورواد
نموه .ولننا ي�  Nutriciaمتخصصون َّ
تزيد متطلبات الطاقة والعنارص الغذائية لدى الطفل أثناء ّ
أ
ف
ن
نعت� عناية فائقة بتلبية هذه المتطلبات.
ي� التغذية الطبية للطفال ،فنحن ي
أ
ين
للمصاب� بحساسية تجاه حليب البقر،
المخصصة حسب العمر
المو ِرد الوحيد تل�كيبات الحليب
لننا َّ
َّ
أ
ف
عينة.
مصممة
ً
فنحن نقدم منتجات َّ
خصيصا لتلبية متطلبات الطفال التغذوية ي� أعمار ُم َّ

ي ن
ي ن
خال بنسبة  %100من ي ن
وبروت� الصويا،
وبروت� البيض،
بروت� حليب البقر،
®ٍ Neocate
ي ن
وبروت� القمح .كما أنه ال يحتوي عىل سكر الحليب (الالكتوز) ،أو الغاالكتوز ،أو السكروز،
ي ن
الغلوت�.
أو

® Neocateيحتوي عىل جميع العنارص الغذائية الالزمة للأطفال ت
طبيعيا.
نموا
ح� ينموا ً
ً
دائما مع التوصيات
جميع المكونات سهلة الهضم .تتوافق مكونات  ®Neocateوتركيبته ً
الحالية للأدوية التغذوية للأطفال.

للحصول عىل المزيد من المعلومات حول جميع منتجات ® ،Neocateقوما بزيارة:
www.nutricia.de/neocate
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®Neocate

من الوالدة

Neocate® Syneo
خاصة خالية بنسبة  %100من حليب البقر ،بمركب سينبيوتك
 Neocate® Syneoهو أول تركيبة حليب َّ
الحاصل عىل براءة ت
القيمة وسكريات
يوم
بيفيدوباكت�
ارع
ز
م
عىل
هذا
السينبيوتك
اخ�اع .يحتوي مركب
ي
َّ
أ
ت
بالضافة إىل ذلك ،يحتوي
ال� تساعد عىل دعم المقاومة لدى طفلك من البداية .إ
الليجو الفركتوزية ،ي
أ
®
الدهنية المتعددة يغ� المشبعة ذات السلسلة الطويلة)،
 Neocate Syneoعىل نيوكليوتيدات و( LCPsالحماض
ّ
الشهر أ
ال� ال يستطيع جسم الطفل أن ينتجها بكميات كافية خالل أ
الوىل من عمره .ن
ت
تع� هذه تال�كيبة الخاصة
ي
ي
أ
ت
ال� يحتاجها للنمو خالل السنة الوىل من عمره بإتباع نموذج الطبيعة.
أن طفلك يتلقى جميع العنارص الغذائية ي

من الوالدة

Neocate Infant
®

®
ت
ال� يحتاجها
ٍ Neocate Infant
خال  %100من حليب البقر ويحتوي عىل جميع العنارص الغذائية المهمة ي
أ
طفلك للنمو خالل السنة الوىل .مثل  Neocate® Syneoيحتوي  Neocate® Infantعىل نيوكليوتيدات و

(الحماض الدهنية المتعددة غ� المشبعة ذات السلسلة الطويلة) .أ
 LCPsأ
الدهنية المتعددة يغ�
الحماض
ي
ّ
ّ
أ
أ
أ
تعد ذات أهمية خاصة ،ال سيما خالل الشهر الوىل لطفلك ،لن جسمه
المشبعة ذات السلسلة الطويلةّ ،

ال يستطيع أن ينتجها بكميات كافية.

من العام الأول

Neocate® Junior
تم تطوير  Neocate® Juniorخصيصا أ
للطفال الذين تبلغ أعمارهم ث
ين
المصاب� بحساسية تجاه
أك� من عام واحد،
ً
أ
يك� .لضمان إمكانية نمو طفلك بالطريقة المالئمة لعمره،
حليب البقر ،لن متطلبات طفلك التغذوية تزيد كلما ب
ين
وفيتام�
أك� من العنارص الغذائية المهمة مثل الكالسيوم ،والحديد
فإن  Neocate® Juniorيحتوي عىل كميات ب
د ،والفوسفور ،والزنك.
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7
األسئلة
الشائعة
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أ
السئلة الشائعة

هل يمكنني إطعام طفلي باستخدام
®
 Neocateفقط؟

®
ت
مثاليا كمصدر وحيد للتغذية Neocate® Syneo .أو ®Neocate
نعم ف�كيبة  Neocateتجعله ً

الر َّضع لتناول  Neocate® Juniorبعد بلوغ العام
 Infantمالئمان منذ الوالدة .يجب أن َّ
يتحول ُ
الول ،ألنه قد تمت مالئمته خصيصا لتلبية المتطلبات التغذوية أ
أ
البالغ� ث
ين
عام
للطفال
أك� من ٍ
ً
أ
واحد .بد ًءا من عمر  5أشهر ،يمكن تقديم الطعمة الصلبة بطريقة مالئمة لعمر الطفل  -فقط
دون حليب البقر.

ما الفترة التي يظل فيها ®Neocate
صالحًا لالستخدام؟

ما الذي ينبغي معرفته عند إعداد
®Neocate؟

ين
الم َّعد ف ي�
غل أو
توجد جميع تعليمات إ
تسخ� الطعام ُ
العداد والقياس عىل ملصق العلبة .و ال يتم ي
المايكروويف ،ألن الحرارة المفرطة من الممكن أن تدمر عنارص التغذية.
ف
المغل بي�د
نحو خاص ترك الماء
بكت�يا
ي
بسبب ي
ي
البيفيدوباكت�يا ي�  ،Neocate® Syneoمن المهم عىل ٍ
أ
ت
ح� يصل لدرجة حرارة ش
ال�ب لقل من  40درجة مئوية (مع التحقق من ذلك عن طريق مالمسته للخد)،
أ
تدم�ها إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية.
قبل إضافة المسحوق ،لن الكائنات الحية الدقيقة سيتم ي
أ
®
يعتمد المقدار اليومي من  Neocateعىل عمر الطفل ووزنه وصحته ،وطبيب الطفال المعالج هو من
دائما.
يحدد ذلك ً

يوجد تاريخ صالحية عىل كل علبة ،ويجب استخدام الطعام بموجبه .ويُرجى تخزين العلب
المفتوحة مع إغالق الغطاء .يجب استهالك  Neocate® Infantو Juniorف ي� خالل شهر واحد ،و
ين
البيفيدوباكت�يا بهم.
بكت�يا
 Neocate® Syneoف ي� خالل
ي
أسبوع� ،بسبب محتوى ي
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أ
السئلة الشائعة

هل يمكن إعداد ®Neocate
صباحًا لليوم كله؟
أ
والر َّضع الذين تبلغ أعمارهم أقل من عام ،يجب إعداد كل وجبة باستخدام ®Neocate
للطفال ُ
ين
تسخ� المتبقي من الطعام.
طازجا ،وتُستهلَّك خالل ساعة واحدة .وال يُعاد
 Syneoأو  Infantإعدا ًدا ً
أ
ث
®
الم ِّعدة باستخدام Neocate
للطفال الذين تبلغ أعمارهم أك� من عام ،يمكن تجميد الوجبات ُ
دائما قبل االستخدام.
 Juniorبعد إ
العداد ،وتُستهلَّك خالل  24ساعة .يُ َر ُّج ً

ماذا ينبغي عليّ توقعه عند التحويل إلى
تركيبة حليب الرُّضَّع المخصَّصة؟
الرائحة والطعم
عند التحويل من طعام أ
ين
مختلف�  .يرجع
الطفال التقليدي ،ستالحظان أن  ®Neocateله رائحة وطعم
الحماض أ
ذلك إىل أ
المينية الموجودة ف ي� .®Neocate
الطفال ال يواجهون مشكالت ف� التغي� ،إال أن بعض أ
عىل الرغم من أن أغلب أ
الطفال يحتاجون إىل
ي
ي
قص�ة لالعتياد عىل الطعم الجديد.
تف�ة تكيف ي
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ال�از
تغي�ات ب
ي
ال�از
ال�از عند إ
الطعام باستخدام ®( Neocateعىل سبيل المثال اللون والتماسك) .قد يصبح ب
سيتغ� ب
ي
ف
تماما
و� العديد من الحاالت ،تصبح عمليات ب
الت�ز أقل تكر ًارا .كما أنه من الطبيعي ً
أنعم أو أصلب ،ي
ال�از ض
مخ�ا .فالعنارص الغذائية المتوفرة ف ي� ® Neocateسهلة الهضم للغاية.
أن يكون لون ب
ً
انتفاخ البطن
طفلكما عند البدء ف ي� إطعامه باستخدام ® Neocateألول مرة .هذا
قد يكون انتفاخ البطن أشد لدى ِ
أ
رسيعا.
تماما وينبغي أن يختفي ً
المر طبيعي ً
زيادة الشهية
قد تزيد متطلبات الطفل التغذوية مؤق ًتا خالل مراحل النمو المكثفة .أظهرت التجارب أن المتطلبات
التغذوية تستقر بمستواها الطبيعي مجد ًدا ،عندما تنتهي مرحلة اللحاق بما سبق.
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نادي Katies Kuhler Klub

ئ
الغذا�
لك نيرس عليك وعىل طفلك الحصول عىل العالج
ي
لقد تأسس نادي  Katies Kuhler Klubي
يوميا باستخدام ® .Neocateونقدم لك معلومات مفيدة ونصائح عملية بشأن الحساسية تجاه
الناجح ً
حليب أ
ت
البقار والتغذية باستخدام ® ،Neocateوذلك مجانًا وعىل ف�ات منتظمة.

8
خدماتنا
ألسرتك

يل:
يقدم نادي  Katies Kuhler Klubما ي
نصائح تغذوية وأفكار رائعة لوصفات الطعام

وسائل مساعدة عملية لطفلك ي ف� الحياة اليومية،
مثل مريلة الأطفال أو كوب لل�ش ب أو صندوق طعام الغداء

ي ن
المعني� بالأمر ي ف� مجموعة عىل
الخ�اء والآباء
التفاعل مع ب
الفيس بوك مختصة بالحساسية تجاه حليب الأبقار
يمكن التسجيل عىل الإ تن�نت عىلwww.nutricia.de/katies-kuhler-klub :
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خدماتنا

"الحساسية تجاه حليب البقر"
مجموعة الفيسبوك

أ
أ
ف
ت
ال� تمر بنفس
ي� مجموعة الفيسبوك "الحساسية تجاه حليب البقر" ،يتحدث الوالدان إىل الرس الخرى ي
الوضع حول تجاربهم الخاصة مع الحساسية تجاه حليب البقر ،مع استخدام ® Neocateوالنصائح

رسيعا.
والحيل اليومية .إذا كانت لديكم أسئلة ،فال بد من أنكما ستجدان إ
الجابة هنا ً

خدمة العمالء الخاصة بالحساسية تجاه حليب البقر
موقع ويب Nutricia

كيف ن
طفل دون حليب البقر؟
يمكن� إطعام ي
ي
ئ
لطفل؟
الغذا�
كيف أقدم  ®Neocateإىل النظام
ي
ي
الجوبة عىل أ
يقدم موقع ويب  Nutriciaالخاص بنا أ
السئلة الرئيسية ت
يوميا.
أذهانكم
إىل
تتبادر
قد
ال�
ً
ي
بالضافة إىل المعلومات
تكتمل مجموعة خدماتنا بأفكار الوصفات اللذيذة باستخدام  ®Neocateإ

والكتيبات حول الحساسية تجاه حليب البقر.

إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن تغذية طفلك بمنتج ® ،Neocateيف�جى عدم ت
ال�دد ف ي� التواصل مع

فريق تقديم المشورة بشأن المنتجات والنظم الغذائية.

من ي ن
صباحا إىل  5.00مساء
االثن� إىل الجمعة من ً 8:00

خط المشورة بشأن المنتجات

ن
(مجا�)
والنظم الغذائية 00800 700 500 00
ي
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النمسا

ألمانيا

Nutricia GmbH
Technologiestraße 10
Vienna 1120
Austria

Nutricia GmbH
PO Box 2769
Erlangen 91015
Germany

+43 )0(1 688 26 26-0 Telephone
+43 )0(1 688 26 26-666
Fax

+49 )0(9131 77 82-0 Telephone
+49 )0(9131 77 82-10
Fax
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