SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Dicopeg junior free 100 g
Cena: 39,10 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

100 g

Postać

Proszki

Producent

VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Makrogol 3350
Wskazania i działanie
DICOPEG JUNIOR FREE jest wyrobem medycznym mającym postać proszku do sporządzania roztworu doustnego, zalecanym w
leczeniu przewlekłych zaparć u dzieci.
Przeciwwskazania
Stosowanie preparatu nie jest wskazane w przypadku: perforacji lub niedrożności jelit spowodowanej zaburzeniami budowy lub
działania ścian jelit, jelita krętego, w przypadku schorzeń jelit o charakterze zapalnym, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego i ostre rozdęcie okrężnicy. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na makrogol (glikol
polietylenowy). Nie stosować w przypadku występowania uszkodzeń żołądka lub jelit.
Dawkowanie
Wskazane jest stosowanie DICOPEGU JUNIOR FREE u dzieci zgodnie z następującymi zasadami:
Dawka u dzieci pomiędzy 6 miesiącem a 2 rokiem życia (o wadze do 12 kg):
0,8 g produktu na 1 kg wagi ciała na dobę
Dawka u dzieci pomiędzy 2 a 11 rokiem życia (o wadze od 12 kg do 20 kg):
1 g produktu na 1 kg wagi ciała na dobę
Dawka u dzieci w wieku powyżej 11 roku życia (o wadze > 20 kg):
10-30 g produktu na dobę
Dawka może być odpowiednio zwiększana lub zmniejszana w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na preparat. Prawidłową
dawkę dzienną należy określić w oparciu o wagę dziecka i stopień zaparcia. W każdym przypadku zaleca się konsultację z lekarzem.
Rozpuścić pełną miarkę (odpowiadającą 2 g) w ok. 25 ml wody lub innego płynu, takiego jak herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub
soki owocowe. Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Produkt rozpuszczony w odpowiedniej objętości płynu może być

Plik wygenerowano: 21-05-2022

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31
przechowywany w lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Zaleca się zażywać DICOPEG JUNIOR FREE w długich odstępach czasu od
posiłków.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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