
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Czopki glicerolowe milax-m dla dzieci x 10 szt
 

Cena: 4,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 czopków

Postać Czopki

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Milax-M w postaci czopków glicerolowych to produkt przeznaczony dla dzieci, którego składnikiem czynnym jest
glicerol. Na co jest Milax-M? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są zaparcia. Czopki glicerolowe Milax-M mają
właściwości przeczyszczające, dlatego wykorzystywane są w celu ułatwienia dzieciom wypróżnienia, jeśli to z jakiegoś powodu nie
pojawia się naturalnie. Działanie produktu polega na rozluźnianiu stolca oraz przyczynianiu się do zwiększenia jego poślizgu, dzięki
czemu łatwiej o wypróżnienie i tym samym o pozbycie się zalegających w jelitach mas kałowych.

W opakowaniu znajduje się 10 czopków glicerolowych Milax-M. W skład każdego czopka wchodzi glicerol, stearynian sodu oraz
wodorowęglan sodu. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce, zachowując wszelkie środki
bezpieczeństwa. Zalecane dawkowanie to 1–2 czopki. Aby zastosować czopek u dziecka, należy wyjąć go z aluminiowego blistra, a
następnie wprowadzić głęboko do odbytnicy. Jeśli okaże się, że czopek jest zbyt miękki, aby móc prawidłowo z niego skorzystać,
pomocne może być jego schłodzenie. Czopek należy ustawić zaokrąglonym końcem w kierunku odbytnicy, a każdorazowo przed jego
aplikacją i po niej należy dokładnie umyć ręce. Produkt przeznaczony jest do doraźnego stosowania i nie należy go nadużywać. Jeśli
jego zastosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, należy skonsultować się z lekarzem.

Milax-M może powodować u niektórych działania niepożądane i przyczyniać się do podrażnienia śluzówki odbytu, jednak te skutki
uboczne zazwyczaj dotyczą pacjentów z nadwrażliwością lub jej wcześniejszym zapaleniem. Przeciwwskazaniem do stosowania 
czopków glicerolowych Milax-M jest ostry ból brzucha bądź inny ból o nieznanym pochodzeniu. Wyrób medyczny nie powinien być też
stosowany przy nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Należy przechowywać go poza zasięgiem najmłodszych i nie
stosować, jeśli upłynie jego data ważności.

Skład
Glicerol, stearynian sodu i wodorowęglan sodu.

glyceroli suppositoria 1500 mg
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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