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Značka Canpol babies podporuje rodiče  
v jejich každodenní péči o co nejlepší  
a správný vývoj jejich dětí. Pokud Vaše dítě 
často bolí bříško, ublinkává a často pláče, 
mohou to být projevy kojenecké koliky.
Abychom pomohli dětem i jejich rodičům 
s tímto problémem, přinášíme novou 
kojeneckou láhev s revolučním systémem 
minimalizace koliky, díky kterému nebude 
Vaše dítě při krmení z láhve polykat 
zbytečný vzduch.

Přesvědčte se sami, jak snadno a bezpečně 
můžete krmit dítě díky láhvi Haberman.



KOJENECKÁ KOLIKA

Bez ohledu na příčiny vzniku koliky je nutné minimalizovat riziko jejího vzniku  
a tišit její projevy.

Jak se nejčastěji projevuje?

Jaké jsou nejčastější příčiny?
• Nevyvinutá trávicí soustava neumožňuje správné strávení 

pokrmu. V takovém případě se kolika objevuje mezi 2 - 16 
týdnem života a pak by měla ustoupit. 

• Nesprávné krmení, při kterém dítě polyká společně  
s pokrmem vzduch. 

• Překrmení dítěte.
• Alergie nebo nesnášenlivost laktózy.

Kolika dítě obtěžuje a je bolestivá. Dítě bolí bříško.
Kroutí se, natahuje, krčí nožičky a pláče. Pláč je obvykle cyklický, 
nejčastěji v odpoledních nebo večerních hodinách a může trvat 
i několik hodin.

Mnoho matek trápí zažívací problémy jejich dětí. Jedním  
z největších problémů kojenců je kolika, která mívá různé příčiny.
Dítě se trápí a jeho rodiče s ním, proto je třeba identifikovat příči-
ny, snažit se jí předcházet a mírnit její projevy. Pokud projevy ani 
při správném krmení neustupují po 16 týdnu života dítěte, kon-
zultujte je s lékařem, aby jste vyloučili různé potravinové alergie 
nebo jiné příčiny.



je patentovaný výrobek vyrobený zvláště 
pro děti trpící kolikou. Obsahuje speciální 
systém, který neumožňuje dítěti poly-
kat vzduch z láhve a tak minimalizuje 
riziko vzniku koliky. Konstrukce dudlíku 
neumožňuje samovolné vytékání pokrmu 
z láhve a nutí dítě z láhve sát. Láhev Haber-
man umožňuje alternativní krmení - dítě 
při krmení z láhve nezpohodlní a neod-
mítá sát z prsu.
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JAK ZABRÁNIT VZNIKU KOLIKY  
A JAK MÍRNIT JEJÍ PROJEVY?

láhvi, vložte dudlík do úst dítěte tak, by láhev svírala s tváří dítěte 
pravý úhel. Nevkládejte dítěti do úst celý dudlík, ale pouze jeho 
zúženou část, rty dítěte se opírají o jeho rozšířenou část. Pokud 
používáte standardní protikolikové dudlíky, dbejte, aby byl du-
dlík vždy naplněn mlékem, minimalizujete tak množství vzdu-
chu polykaného dítětem při pití z láhve nebo použijte láhev,  
u které zůstává dudlík vždy naplněn mlékem bez ohledu na úhel 
naklonění láhve. 

2. Strava kojící matky
Pokud kojíte, pamatujte na správnou stravu, vyvarujte se těž-
ce strávitelných, smažených jídel a potravin, které způsobují 
nadýmání jako jsou např. švestky, višně, kapusta, hrách. Ideální 
složení stravy doporučujeme konzultovat s lékařem.

3. Masáže a obklady
Aby jste dítěti ulevili, můžete provést protikolikovou masáž, ale 
pouze u dětí starších 1-ho měsíce, které již mají zahojený pupík. 
Pokud Vaše dítě trápí kolika příliš často, masírujte mu několikrát 
denně bříško (jednorázová masáž je nedostačující), nejlépe 30 
minut po jídle nebo při výměně pleny, ale nikdy tehdy, kdy už 
pláče nebo je podrážděné - to situaci ještě zhorší. Pomáhají i teplé 
obklady bříška.

1. Způsob krmení

Klidně a s láskou
Vaše dítě lépe než kdokoliv jiný cítí Vaše emoce, proto se mu-
síte před krmením cítit spokojeně a klidně. Pokud jste rozrušená  
i Vaše dítě začne být zneklidněné. Nekrmte dítě, pokud pláče 
nebo křičí - jeho dýchací cesty jsou otevřené a pokrm se může 
dostat do hrtanu místo do jícnu, což zvyšuje nebezpečí zadušení 
nebo zalknutí. 
V takovém případě dítě nejdříve utište, přitulte ho. Dítě potřebuje 
cítit Vaši blízkost a lásku, která mu dává pocit bezpečí a jistoty.

Bezpečně
I když je dudlík vytvořený podle vzoru matčina prsu a má ome-
zený průtok, mléko z něj vytéká vlivem gravitace bez ohledu na 
to, zda dítě z láhve saje. Při krmení z láhve by dítě nemělo pouze 
rovně ležet na zádech, protože hrozí nebezpečí zadušení nebo 
zalknutí. Aby jste minimalizovali toto riziko, vybírejte dudlíky, ze 
kterých tekutina nevytéká samovolně, ale pouze při sání dítěte. 
Pozitivně to ovlivňuje i kombinaci s kojením, protože s takovým 
dudlíkem dítě nezpohodlní. Při krmení z láhve má být hlavička 
výše než trup dítěte. Tato poloha připomíná pozici dítěte při 
kojení. Důležitá je zejména tehdy, pokud kombinujeme kojení  
a krmení z láhve. 
Nikdy ihned po krmení nepokládejte dítě na záda! Bezpečnější je 
poloha na boku nebo na bříšku. Dítě se nemůže zadusit v případě 
ublinknutí pokrmu.

Předcházejte kolice
Velmi důležité je, aby dítě při krmení zbytečně nepolykalo vzduch, 
který je nejčastější příčinou jeho problémů: koliky, nadýmání  
a říhání. Aby jste předešli případným problémům, je nutné 
správné přistavení dítěte k prsu nebo láhvi a výběr dudlíku s 
účinným odvzdušňovacím systémem. Pokud přistavujete dítě k 



           ČÍM SE LIŠÍ  
  PROTIKOLIKOVÁ LÁHEV HABERMAN
            OD JINÝCH PROTIKOLIKOVÝCH LÁHVÍ?

DUDLÍK ZŮSTÁVÁ PO CELOU
DOBU KRMENÍ VYPLNĚN 
POKRMEM
bez ohledu na úhel 
naklonění láhve

ODDĚLUJE PĚNU 
A VZDUCHOVÉ BUBLINKY
OD POKRMU

UMOŽŇUJE KOMBINOVAT
KOJENÍ A KRMENÍ
Z LÁHVE

JEDEN DUDLÍK PRO 
VŠECHNY DĚTI
ve věku do 6-ti měsíců

1.

2.

3.

4.





Na rozdíl od jiných láhví, tvoří dudlík  
v láhvi Haberman samostatnou komoru, 
která je po celou dobu krmení zcela 
naplněna pokrmem. Vzduch je vytlačen 

butelka Haberman

Komora dudlíku (bez vzduchu a pěny) 

Komora láhve (s oddělěným vzduchem) 

DUDLÍK PLNÝ POKRMU  
                              bez ohledu na úhel naklonění láhve

P R O T I K O L I K O V Á  L Á H E V  H A B E R M A N

do láhve, nemíchá se s pokrmem, který 
je v dudlíku. Díky tomu dítě při sání  
z láhve nepolyká vzduch.

láhev
Haberman

Klasická láhev



Čím se liší od jiných
protikolikových dudlíků?

1. Inovační řešení minimalizace koliky - krmení z uzavřeného 
dudlíku. Snižuje riziko polykání zbytečného vzduchu a tím 
minimalizuje možnost vzniku koliky, protože dudlík je po 
celou dobu krmení vyplněn pokrmem.

2. Snižuje riziko zahlcení dítěte pokrmem, protože pokrm 
nevytéká z láhve samovolně vlivem gravitace.

3. Umožňuje kombinovat kojení a krmení z láhve, protože dítě 
musí pokrm z láhve sát podobně jako z prsu.

4. Umožňuje regulaci průtoku pokrmu pouhou změnou pozice 
dudlíku - jeden dudlík pro všechny děti do 6-ti měsíců.

DUDLÍK HABERMAN
   - krmení z uzavřeného dudlíku

Plný průtokVolný průtok

JEDEN DUDLÍK
     pro děti do 6-ti měsíců

Průtok dudlíku je možné regulovat 
otáčením láhve doleva nebo doprava.

Volný průtok



DUDLÍK HABERMAN
   - minimalizuje množství polykaného vzduchu 

Komora dudlíku 
(bez vzduchu a pěny)
 

Komora láhve
(s oddělěným 
vzduchem)

A

B

Tvoří samostatnou komoru, která 
zůstává těsně naplněna mlékem 
po celou dobu krmení bez ohledu 
na úhel naklonění láhve. Vzduch 
je odváděn do láhve a oddělěn od 
pokrmu, který dítě saje, díky tomu 
dítě nepolyká vzduchové bublinky  
a tím se minimalizuje vznik koliky. Malé 
množství pokrmu v dudlíku nevytváří 
silný tlak, pokrm z láhve nevytéká 
samovolně, ale pouze vlivem sání 
dítěte. Umožňuje kombinovat kojení 

a krmení z láhve, protože dítě musí 
při sání z láhve Haberman vynaložit 
odpovídající úsilí, aby pokrm vysálo.





SNADNÁ MONTÁŽ
      - reakce na požadavky matek

Víčko

Šroubovací 
víčko

Filtr

Láhev

Dudlík
0-6 m

JE TO OPRAVDU SNADNÉ!
Skládání láhve jednou rukou

1.POLOŽ! 2.KLIKNI! 3.NAŠROUBUJ!

Při projektování láhve jsme se řídili nejen myšlenkou 
zbavit děti nepříjemných projevů koliky, ale také 
požadavky maminek, které hledají láhev intuitivní, 
která se dobře čistí a snadno a hygienicky skládá 
i ve tři hodiny ráno.





Současně s modernizací výrobních prostor jsme otevřeli novou, specializovanou laboratoř, která je součástí 
oddělení řízení kvality. Cílem firmy je zdokonalení výroby a výrobních procesů. Naši snahu potvrzují získané 
certifikáty. 

Výrobky se značkou Canpol babies splňují požadavky všech evropských 
kvalitativních i bezpečnostních předpisů kladených na výrobky pro děti do 
3 let a výrobků určených pro styk s potravinami.

Certifikát ISO 9001:2008, který firma získala v roce 2009, deklaruje, že systém 
řízení ve firmě Canpol babies odpovídá požadavkům kladených předpisy 
této normy při projektování výrobků i obalů, jejich výrobě a prodeji. 

V roce 2014 proběhla ve firmě  Canpol  Sp. z o.o. SKA interní kontrola kvality 
certifikační firmou TÜV NORD Polska Sp. z o.o. a z jejich  rukou Canpol  získal 
certifikát, který potvrzuje, že v souladu s požadavky normy EN ISO 22716:2007 
zavedl a používá GMP (Good Manufacturing Practices). GMP představuje 
ocenění  používání nejlepších, v Evropě dostupných  výrobních postupů  
a dodržování předpisů nutných pro výrobu kvalitních a bezpečných 
výrobků prostých všech případných nečistot.

EVROPSKÁ 
ZNAČKA

KVALITA A BEZPEČNOST
                     výrobků Canpol babies

Podívejte se, jak vznikají výrobky Canpol babies



NÁZORY MAMINEK NA LÁHEV HABERMAN

PODÍVEJTE SE NA FILM
n a  w w w . c a n p o l . c z

Uvedení této láhve na trh je opravdovým přelomem v krmemí našich 
nejmilejších. Pro mě znamená láhev Haberman úlevu pro malé bříško, které 
trpí kolikami. Dlouho jsme experimentovali s různými láhvemi. Pro našeho 
syna je to jediná oblíbená láhev a budeme ji používat opravdu dlouho. 
Protikolikový systém je 100% funkční. Mléko, které se dostane do dudlíku 
se nepřelévá zpět do láhve a dítě díky tomu nepolyká vzduch. Krmení  
z uzavřeného dudlíku je opravdovým přelomem ve válce s kolikou. Láhev 
navíc nenarušuje sací reflex dítěte a umožňuje kombinovat krmení z láhve  
s kojením. Láhev je možné použít nejen na mléko, ale i další řídké nápoje typu 
voda, čaj. Měkký dudlík nedráždí citlivé dětské dásně v období růstu zoubků.

Ilona z Krakowa, matka Wiktora

Nejlepší je to, že dudlík je pořád plný pokrmu a přesto nic nekape. Nevím, jestli máte děti a víte, jak občas vypadá  
uspávání dítěte…křik a pláč, protože je třeba jít spát ;) Než se Vám podaří vložit dítěti láhev do úst uplyne minuta  
a mléko je všude, jen ne v ústech. A s touto láhví? Wow! Nic se neděje :) Pro mě skvělá zpráva! A to, že je dudlík 
pořád plný - úplná senzace!!! Takovou láhev jsem ještě neviděla! Můj syn je příliš zvědavý na to, aby jedl klidně, 
pořád se rozhlíží a kroutí hlavou. Vždy jsme měli problém s polykáním vzduchu, ale jak ho nepolykat, když už je  
v láhvi málo mléka a syn otočí hlavu na bok, protože tak si to zrovna přeje :) Teď se nic takového neděje a to je pro 
mě opravdová revoluce v našem krmení.

Magdalena ze Słupska, matka Alka

Jako matka, která má zkušenosti s krmením  
z láhve, jsem při hledání nové lepší láhve 
zjistila, že láhev Canpol Haberman je nejlepší 
láhev na trhu. Má velmi moderní vzhled, 
jednoduchou montáž a dítě si na láhev 
Haberman velmi rychle zvyklo bez nejmenších 
problémů. Krmení v jakékoliv pozici je zcela 
bez rizika vzniku koliky. Všem doporučuji.

Marta z Kątów Wrocławskich, matka Emila

„„

„

UPOZORNĚNÍ: značka Canpol doporučuje kojení jako nejlepší a nejzdravější formu výživy dítěte.  Alternativní formy krmení dítěte vždy konzultujte  
s pediatrem, porodní asistentkou, dětskou sestrou nebo lékárníkem. Přistupte k němu pouze v případě, že je kojení nemožné nebo nedostačující. 
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