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Czopki glicerolowe 1 g x 10 szt (Farmina)
 

Cena: 4,61 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Glyceroli suppositoria

Opis produktu
 

Wstęp
Czopki glicerolowe Farmina to lek o działaniu przeczyszczającym, który może być stosowany przez dzieci (w wieku poniżej 3. lat
wyłącznie po konsultacji z lekarzem) i osoby dorosłe. Produkt należy traktować jako wsparcie doraźne przy problemach z
wypróżnianiem, gdy samodzielne oddanie stolca z jakiegoś powodu jest utrudnione.

Na co są Czopki glicerolowe Farmina? Wskazaniem do doraźnego stosowania produktu leczniczego są zaparcia. Funkcją czopków
glicerolowych Farmina jest działanie przeczyszczające, co osiągnięto dzięki zawartości osmotycznie czynnego glicerolu oraz mydła
stearynowego, które miejscowo podrażnia śluzówkę jelit, zwiększając ich perystaltykę i przyczyniając się do łatwiejszego wypróżnienia.
Działanie czopków glicerolowych polega na drażnieniu dolnego odcinka jelita grubego oraz przyspieszaniu ruchów robaczkowych. Dzięki
zawartości glicerolu dodatkowo czopki natłuszczają i nawilżają te rejony ciała, ułatwiając poślizg, przyczyniający się do lepszego pasażu
zalegającego stolca. W konsekwencji dochodzi do łagodnego efektu przeczyszczającego, dzięki któremu masa kałowa opuszcza jelita.

W opakowaniu znajduje się 10 czopków doodbytniczych, każdy o masie 1 g. W skład 1 czopka wchodzi glicerol, czyli jego substancja
czynna, a dodatkowo kwas stearynowy oraz bezwodny węglan sodu. Czopki mają odpowiedni kształt, który ułatwia bezbolesną
aplikację. Zalecane dawkowanie leku opisano w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz je zmodyfikuje.
Czopki przeznaczone są do stosowania doodbytniczego. Jednorazowo należy zastosować 1-2 czopki, odpakowując je wcześniej z
foliowego opakowania ochronnego. Każdorazowo przed aplikacją czopka i po jego aplikacji należy dokładnie umyć ręce. W przypadku
konieczności zastosowania czopka u dziecka aplikacją ostrożnie powinna zająć się osoba dorosła. W efekcie działania leku powinno
dojść do wypróżnienia po około 1 godzinie od przyjęcia czopka. Jeśli mimo wszystko dolegliwości nie ustąpią, zaleca się kontakt z
lekarzem. Nie powinno się przyjmować dawki większej leku niż zalecana.

Lek Czopki glicerolowe Farmina może mieć działania niepożądane, chociaż nie każdy pacjent je odczuwa. Na ogół produkt jest dobrze
przez pacjentów tolerowany, jednak może przyczyniać się do podrażnienia odbytnicy. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek działania
niepożądane produktu (opisane w dołączonej do niego ulotce lub w niej nieopisane), zaleca się konsultację z lekarzem. Ewentualne
skutki uboczne produktu można również w razie potrzeby zgłosić farmaceucie lub podmiotowi odpowiedzialnemu.
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Czopki glicerolowe Farmina posiadają również przeciwwskazania, co oznacza, że nie mogą być wykorzystywane przez każdego
pacjenta, który posiada do tego wskazania. Nie powinny być przyjmowane przez osoby zmagające się ze stanami chorobowymi
odbytnicy. Nie jest to także lek, który powinni stosować pacjenci z nadwrażliwością na substancję czynną lub pomocnicze czopków. W
przypadku konieczności jego podania dzieciom w wieku poniżej 3 lat zaleca się wcześniejszy kontakt z lekarzem. Kobiety w ciąży i
karmiące piersią, jak w przypadku każdego innego leku, powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zastosowaniem
czopków. Stosując produkt, należy mieć na uwadze, że czopki glicerolowe mogą osłabiać efekt działania leków przyjmowanych
doodbytniczo, dlatego zaleca się zachowanie minimum kilkugodzinnego odstępu między ewentualnym przyjęciem tych leków.

Należy pamiętać, że czopek glicerolowy to lek stosowany doraźnie, gdy konieczna jest pomoc przy wypróżnieniu i pozbyciu się
zalegającej treści jelitowej. Nie działa jednak na przyczynę problemu zaparć, dlatego w przypadku nawracających dolegliwości na tym
polu należy skonsultować się z lekarzem i zająć się diagnostyką oraz przeciwdziałaniem zaparciom.

Lek Czopki glicerolowe Farmina powinien być przechowywany w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Należy zabezpieczyć go, by był
niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Produktu nie można stosować, gdy upłynie podana na opakowaniu data jego ważności.

Skład
glicerol, kwas stearynowy, bezwodny węglan sodu.

Wskazania i działanie
Czopki glicerolowe to środek przeczyszczający, polecany dla dzieci i dorosłych. Za działanie przeczyszczające czopków odpowiada
osmotycznie czynny glicerol oraz mydło stearynowe, działające poprzez miejscowe podrażnienie jelit, co powoduje zwiększenie
perystaltyki i ułatwia wypróżnienie.
Czopki glicerynowe 1g są przeznaczone dla dzieci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, stany chorobowe odbytnicy. Stosowanie czopków glicerolowych u dzieci poniżej 3
roku życia należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Doodbytniczo 1-2 czopki. Lek należy stosować doraźnie w przypadku wystąpienia zaparć. Wypróżnienie powinno nastąpić w niedługim
okresie po podaniu czopka (do około 1 godziny). Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w ciągu kilku dni należy skonsultować się z lekarzem.

Działania niepożądane
Czopki glicerolowi są na ogół dobrze tolerowane. Możliwe jest wystąpienie podrażnienia odbytnicy.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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