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EVA/QU BAMBINI czopki przeczyszcz. - 6szt.
 

Cena: 23,44 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 6 czop.

POSTAĆ CZOPKI

PRODUCENT SOLPHARM SP. Z O.O.

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Zaparcia u dzieci to zaburzenie, które w znaczny sposób wpływa na komfort i funkcjonowanie. Czopek po wprowadzeniu do odbytu
rozpuszcza się w ciągu kilku minut, uwalniając przy tym bardzo duże ilości mikropęcherzyków, które wywierając nacisk, rozszerzają
ścianki bańki odbytnicy i powodują jej odruchowy skurcz. Rozpuszczony czopek dodatkowo zmiękcza zatrzymane masy kałowe. Dzięki
musującemu działaniu powodują oderwanie mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka pomaga w
przywróceniu sprawności spowolnionego mechanizmu wypróżniania się.

Działanie
Eva/qu Bambini Czopki musujące przeciw zaparciom dla dzieci po wprowadzeniu do odbytu rozpuszczają się delikatnie i bez
podrażnienia. Czopek uwalniając musujące mikropęcherzyki, powoduje zmiękczenie stolca, odblokowuje i pobudza wypróżnienie. Dzięki
swojemu efektowi musującemu czopki odblokowują kał zatrzymany w bańce odbytnicy i dają impuls do szybkiego usunięcia. Działają
jedynie miejscowo i nie zawierają substancji przeczyszczających, które mogą powodować odwodnienie, zaburzenia równowagi
elektrolitycznej czy zapalenie jelita grubego. Mechanizm uwalniania i przesuwania masy kałowej jest całkowicie fizjologiczny i nie ma
wpływu na równowagę metabolizmu. Produkt testowany klinicznie. Dobrze tolerowany i naprawdę skuteczny.

Sposób użycia
Wyjąć czopek z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu, popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia.
Jeżeli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po jego wcześniejszym
natłuszczeniu olejem wazelinowym lub oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje chęć wypróżnienia, ale ważne jest,
aby działanie było zakończone. Nawet jeśli chęć wypróżnienia pojawi się szybko, zaleca się kilkuminutowe powstrzymanie wypróżnienia.
Pomocne będzie poruszanie się, a nie czekanie w pozycji siedzącej lub leżącej.

Składniki
Dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie
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