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Ny metaanalys bekräftar effekten av BioGaias 
probiotika vid kolik 
 
Resultaten från en nyligen publicerad systematisk genomgång stärker 
ytterligare bevisen för L. reuteri Protectis effekt vid spädbarnskolik. 
Genomgången utvärderade 17 studier med olika behandlingar av kolik, varav 
L. reuteri Protectis var den enda probiotikan. Endast ytterligare en produkt 
ansågs effektiv. Läkemedlet simetikon, som ofta förskrivs vid kolik, visade 
ingen effekt. 
 
Innan den nya genomgången har fyra metaanalyser, som utvärderat olika probiotika 
samt icke-probiotiska behandlingar, dragit samma slutsats; att L. reuteri Protectis är 
effektiv vid kolik, särskilt för ammade spädbarn och spädbarn som både ammas och 
får modersmjölksersättning. I den nya, femte genomgången med sex inkluderade 
studier på L. reuteri Protectis stärktes bevisen till och med ytterligare. 
 
"Den nya metaanalysen bekräftar återigen vår position som den främsta 
behandlingen för spädbarn med kolik. I dag kan sjukvårdspersonal runt om i världen 
vara helt säkra på att de föreslår en effektiv behandling när de rekommenderar 
BioGaia ProTectis droppar till sina patienter", säger Peter Rothschild, vd, BioGaia. 
 
Den systematiska genomgången och metaanalysen publicerades online av 
forskarna Tracey Harb och kollegor vid University of Queensland, Australien, i 
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 14 december 2015. 
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