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DICOPEG JUNIOR proszek - 5g x 30sasz
 

Cena: 46,29 zł

Opis słownikowy

CECHA
SPECJALNA

BEZ GLUTENU

OPAKOWANIE 30 sasz.a 5g

POSTAĆ PROSZEK

PRODUCENT VITIS PHARMA

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Macrogolum

Opis produktu
 

Opis produktu
Dicopeg Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Jest
wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Dzięki swoim
właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów, bólów
brzucha ani nagłego parcia.

Działanie
Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów,
bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.

Preparat nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach.
Nie podrażnia błony śluzowej.
Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.

Sposób użycia
Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1/2 szklanki wody (62,5 ml) i wypić sporządzony roztwór. Dawkę dzienną można zażywać w kilku
podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w
zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu
od posiłków.

Zalecane dawkowanie:
Od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1-2 saszetki dziennie
Od 2 do 11 roku życia (od 12 kg do 20 kg): 2-4 saszetki dziennie
Powyżej 11 roku życia (lub > 20 kg): 2-6 saszetek dziennie
Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.
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Zazwyczaj największa potrzebna dawka dzienna nie przekracza 6 saszetek.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować Dicopeg Junior w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogol, w przypadku perforacji i/lub niedrożności
układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit, takich jak
choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.

Składniki
Makrogol 3350
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