
Nežen in učinkovit 
za male in velike 
trebuščke
Za redno in olajšano praznenje črevesja



Zaprtje pri otrocih je pogost problem, ki se pri deklicah pojavlja 

vsaj dvakrat pogosteje1. Zanj so značilni neredno odvajanje, trdo 

in suho blato ter bolečina med odvajanjem, ki jo pogosto spremlja 

tudi bolečina v trebuhu. Vzroki so lahko različni, najpogosteje pa 

so funkcionalne narave.

Vzdrževanje rednega odvajanja

Najpogostejši vzrok za zaprtje pri otrocih je zadrževanje, česar 

so zmožni vzdržati tudi po več dni. Razlog za takšno početje je 

velikokrat bolečina pri odvajanju, ki je posledica suhega, trdega 

blata, do katerega pride ravno zaradi zadrževanja (tudi zaradi 

izogibanja javnim sanitarijam) in drugih vzrokov (premalo 

prehranske vlaknine, prenizek vnos tekočin in/ali premalo gibanja). 

Otrok tako vstopi v »začaran krog«, ki ustvari in stopnjuje strah 

pred odvajanjem1,2,3. 

Za vas smo pripravili nasvete, s pomočjo katerih boste otroku pomagali razviti 

dobre navade povezane z odvajanjem. Tako boste lahko pripomogli k zdravju 

svojega otroka, hkrati pa bodo te navade dobra popotnica tudi za zdravo odraslost.
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Nasveti za starše1,2,3 

Pomembni so sproščeni in odkriti pogovori z otrokom o odvajanju. Ne obsojajte in ne jezite se nad 

otrokom, če ima težave z uhajanjem ali zaprtjem, saj to lahko le še poveča občutek sramu in krivde.

Učenje uporabe stranišča 

Otrokovo redno odvajanje je zelo pomembno. Za lažje oblikovanje navad odvajanja lahko pri otrocih 

starejših od 4 let, uvedete vaje, ki izkoristijo gastrokolični refleks (t.j. refleks, ki sproži krčenje črevesa po 

obroku). To pomeni, da otroka po vsakem obroku posadite na WC školjko za 5 minut, da sam aktivno 

skuša sprožiti odvajanje. Ob tem bodite potrpežljivi, pohvalite napredke (četudi so majhni) in otroka nikoli 

ne silite v to početje. Za lažje oblikovanje navad se skušajte držati rednega urnika.



Udobje 

Pomemben vidik odvajanja je tudi sproščena drža. Izberite 

kahlico ali otroški nastavek za WC školjko, ki bosta otroku 

udobna. Če otrok pri sedenju na WC školjki ne doseže tal, mu 

pristavite pručko za podporo.

Med učenjem redne uporabe stranišča, otroku lahko 

priskrbite aktivnosti, kot je možnost branja slikanice, 

poslušanje glasbe ali pravljic ter pobarvanke. Poskušajte te 

aktivnosti prihraniti izključno za čas učenja uporabe stranišča, 

da se jih otrok ne bo hitro naveličal. 







Nagrajevanje in vodenje dnevnika 

Da odvajanje hitreje postane rutina, lahko otroka za uspešno in 

redno odvajanje nagradite. Pri tem se izogibajte uporabi hrane 

kot nagrade. Namesto tega, otroka pohvalite, se z njim igrajte 

ali mu podaljšate čas, ki ga lahko nameni priljubljeni aktivnosti. 

Za lažje sledenje priporočamo koledar, na katerega otrok lahko 

lepi nalepke za vsako uspešno odvajanje.



1.  Pomembni so sproščeni in odkriti pogovori z otrokom o odvajanju. Ne obsojajte in ne jezite 

se nad otrokom, če ima težave z uhajanjem ali zaprtjem, saj to lahko le še poveča občutek sramu in 

krivde.

 

2.  Učenje uporabe stranišča. 

Otrokovo redno odvajanje je zelo pomembno. Za lažje oblikovanje navad odvajanja lahko pri otrocih 

starejših od 4 let, uvedete vaje, ki izkoristijo t.i. gastrokolični refleks (t.j. refleks, ki sproži krčenje črevesa 

po obroku). To pomeni, da otroka po vsakem obroku posadite na WC školjko za 5 minut, da sam aktivno 

skuša sprožiti odvajanje. Ob tem bodite potrpežljivi, pohvalite napredke (četudi so majhni) in otroka 

nikoli ne silite v to početje. Za lažje oblikovanje navad se skušajte držati rednega urnika.

3.  Udobje. 

Pomemben vidik odvajanja je tudi sproščena drža. Izberite kahlico ali otroški nastavek za wc školjko, ki 

bosta otroku udobna. Če otrok pri sedenju na WC školjki ne doseže tal, mu pristavite pručko za pod-

poro.

4.  Med učenjem redne uporabe stranišča, otroku lahko priskrbite aktivnosti, kot je možnost branja 

slikanice, poslušanje glasbe ali pravljic ter pobarvanke. Poskušajte te aktivnosti prihraniti izključno za čas 

učenja uporabe stranišča, da se jih otrok ne bo hitro naveličal. 

5.  Nagrajevanje in vodenje dnevnika. 

Odvajanje naj postane rutina, zato otroka za uspešno in redno odvajanje nagradimo. Pri tem se izogiba-

jte uporabi hrane kot nagrade. Namesto 

6.  Prehrana. 





Telesna dejavnost

Redno gibanje pomaga ohranjati splošno zdravje posameznika, 

hkrati pa spodbudi tudi gibanje črevesja. Otroci, ki so redno 

telesno aktivni, imajo manj težav z zaprtjem kot tisti, ki jim 

gibanja primanjkuje.

 



Prehransko dopolnilo Laxemon 

Pogosto tudi s spremembami življenjskega sloga težav ne odpravimo povsem. V takšnih primerih si 

lahko pomagamo s prehranskim dopolnilom Laxemon gumi medvedki. Ti vsebujejo laktulozo, ki pospeši 

prehajanje črevesne vsebine preko naravnih mehanizmov, zato ne povzroča odvisnosti. Laxemon gumi 

medvedki so praktični in enostavni za uporabo. Dobro je vedeti, da laktuloza z daljšo uporabo ne izgubi 

učinka, temveč se ta še poveča, zato lahko po nekaj dneh odmerek zmanjšamo.
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prehajanje črevesne vsebine

Laktuloza

Redno in neboleče odvajanje 



Delovanje laktuloze4

Laktuloza je sintezni sladkor, sestavljen iz galaktoze in fruktoze. Pridobljen je s sintezo iz mlečnega 

sladkorja. V manjšem deležu je prisotna  tudi v toplotno obdelanem mleku.

Galaktoza Fruktoza

Laktuloza

Laktuloza je za človekove prebavne encime neprebavljiva. Šele v debelem črevesu jo začne mikrobiota 

razgrajevati v organske kisline (mlečna, ocetna, propionska, butirična). Te v debelem črevesu zadržujejo 

vodo in tako povečajo volumen črevesne vsebine. Povečan tlak deluje na receptorje raztega v črevesu in 

na fiziološki način sproži odvajanje.
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Za razliko od spodbujevalnih odvajal, laktuloza ne povzroča odvisnosti - sindroma lenega črevesja in ne 

povzroča bolečih krčev. Zato je primerna tako za občasno uporabo (potovanja, občasno zaprtje) kot tudi 

za dolgotrajno vsakodnevno uporabo.



Uporaba pri otrocih in odraslih

Laktuloza se kot sestavina živil namenjenih otrokom varno in s pridom uporablja že več kot 60 let5,6. 

Uporaba laktuloze v mlečnih formulah za dojenčke kot »bifidogenega faktorja«, se je pričela že leta 1957 v 

Nemčiji5, z namenom, da bi pri nedojenih otrocih dosegli podoben delež bakterij iz rodu Bifidobacterium sp., 

kot ga najdemo pri polno dojenih otrocih5,6, govorimo torej o prebiotičnem delovanju. Pri višjih odmerkih 

ima laktuloza odvajalni učinek, saj naredi črevesno vsebino mehkejšo in pospeši prehajanje7. Na podlagi 

znanstvenega mnenja EFSA (Evropska agencija za varno hrano) je bila odobrena tudi zdravstvena trditev 

za živila in prehranska dopolnila: “Laktuloza prispeva k hitrejšemu prehajanju črevesne vsebine”. Laktuloza 

se v Evropski uniji lahko uporablja kot sestavina živil in prehranskih dopolnil8. 

Prebiotiki so neprebavljive sestavine hrane, ki ugodno delujejo na gostitelja 

tako, da v debelem črevesu selektivno spodbujajo rast ene ali omejenega 

števila vrst mikroorganizmov in tako izboljšajo zdravje gostitelja9.

Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki ob zaužitju v zadostni količini pozitivno 

delujejo na zdravje10.

Ali ste vedeli?



Odmerjanje

Priporočamo, da otrok ali odrasla oseba odmerek zaužije zvečer pred spanjem, učinek lahko tako 

pričakujete že zjutraj. Izdelek v črevesju veže vodo, zato skrbite za zadostno uživanje vode.

 

Za odmerjanje glejte tabelo. Uporabite »Običajen odmerek«. Če je učinek prešibak, lahko za do 3 dni 

uporabite »Odmerek za močnejši učinek«. Odmerek nato lahko postopno znižujete, da pridete do 

odmerka, ki vam omogoča trajno vzdrževanje rednega praznjenja črevesja.

Uporaba Laxemon gumi medvedkov pri otrocih mlajših od 3 let zaradi možnosti zadušitve ni dovoljena.
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Na voljo tudi v obliki granul za mešanje s tekočino.
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