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Dicopeg Junior x 14 saszetek
 

Cena: 31,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Proszki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.
1 saszetka (5g) zawiera: 5g makrogolu 3350 oraz substancje pomocnicze.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie
ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.
Szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. 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.

Dawkowanie
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.

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 na leczenie. Zaleca się w tym celu skonsultować
z lekarzem. Przed podawaniem produktu małym dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj największa potrzebna
dawka dzienna nie przekracza 6 saszetek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
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Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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