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Dicopeg junior free x 14 sasz
 

Cena: 32,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Proszki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dicopeg junior free w postaci saszetek do stosowania z wodą i innymi płynami to wyrób medyczny o osmotycznym działaniu
przeczyszczającym, który można stosować w przypadku problemów z przewlekłymi zaparciami czy też w związku ze sporadycznymi
dolegliwościami związanymi z nieregularną pracą jelit. Wyrób medyczny może być stosowany już u dzieci od 6. miesiąca życia. Preparat
w sposób naturalny reguluje pracę jelit i jednocześnie chroni je przed skutkami zalegania mas kałowych jelitach. Działanie Dicopeg
junior free polega na zmiękczaniu stolca, co ułatwia bezbolesne wypróżnianie.

Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Dicopeg junior free są przewlekłe zaparcia związane z nieprawidłowym rytmem
wypróżnień lub konsystencją stolca. Produkt może być przydatny także w przypadkach sporadycznej nieregularności pracy jelit jako
wsparcie przy rozrzedzeniu mas kałowych i ich usunięciu z organizmu. Substancją czynną wyrobu medycznego jest makrogol.
Substancja ta nie jest wchłaniana w jelitach i metabolizowana, ponadto nie ulega fermentacji w świetle jelit. Wydalana jest wraz z kałem
w postaci niezmienionej, nie przyczyniając się jednocześnie do podrażnienia śluzówki układu pokarmowego. Jako że makrogol ma
właściwości hydrofilowe, funkcją Dicopeg junior free jest zmiękczanie stolca. W ten sposób wyrób medyczny zapobiega zaparciom. 
Działanie Dicopeg junior free nie wiąże się z pojawianiem się bolesnych skurczów brzucha czy też uczucia nagłego parcia, a dodatkowo
skuteczność tego produktu nie zmniejsza się z czasem.

W opakowaniu znajduje się 14 saszetek. Każda z nich zawiera 5 g makrogolu 3350, a także substancje pomocnicze, w tym dwutlenek
krzemu, sól sodową sacharyny i aromat. Należy stosować wyrób medyczny Dicopeg junior free zgodnie ze wskazówkami producenta,
chyba że lekarz zaleci inaczej. Przed zastosowaniem preparatu zaleca się kontakt z lekarzem.

Zalecane dawkowanie Dicopeg junior free zależne jest od wieku pacjenta. Dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 2 lat (o masie ciała do 12
kg) zaleca się stosowanie 1-2 saszetek wyrobu medycznego dziennie. W przypadku dzieci w wieku 2-11 lat (masa ciała 12-20 kg)
prawidłowe dawkowanie wynosi 2-6 saszetek wyrobu medycznego dziennie. U dzieci powyżej 11. roku życia (lub masie ciała powyżej 20
kg) odpowiednie dawkowanie to 2-6 saszetek wyrobu medycznego dziennie. Nie powinno się stosować dawek większych niż zalecane, a
ilość dawek w zakresie dopuszczalnym należy dostosować do wagi dziecka i nasilenia problemu zaparć.

Każdorazowo saszetkę powinno się rozpuścić w ok. ¼ szklanki wody bądź innego płynu (sok owocowy, mleko, herbata, rosół). Saszetka
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powinna być otwarta bezpośrednio przed rozpuszczeniem, a jej ewentualnie niewykorzystana część powinna być wyrzucona – nie
wolno korzystać z otwartej wcześniej saszetki (bądź jej częściowej zawartości), gdyż wiązać może się to z ryzykiem skażenia produktu.
Nie powinno się przyjmować wyrobu medycznego z posiłkami. Dawka dzienna wyrobu medycznego powinna być rozłożona na kilka
podań, przy czym dawkę dzienną można jednorazowo rozpuścić (w odpowiedniej ilości płynu) i przechowywać w lodówce, podając
dziecku w odstępach czasowych. W czasie terapii należy przestrzegać odpowiedniej diety, a także pilnować właściwego nawodnienia.

Wyrób medyczny Dicopeg junior free reguluje pracę jelit w sposób naturalny i nie jest metabolizowany, jednak posiada również pewne
przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie można podawać go wszystkim pacjentom. Nie należy podawać go dzieciom
poniżej 6. miesiąca życia, a także nie zaleca się jego stosowania w przypadku nadwrażliwości na glikol polietylenowy (makrogol). 
Przeciwwskazaniem Dicopeg junior free jest perforacja bądź niedrożność jelita, będące efektem nieprawidłowej budowy bądź
dysfunkcji jelit. Wyrobu medycznego nie powinno się także stosować przy schorzeniach zapalnych jelit, w tym między innymi przy
chorobie Leśniowskiego-Crohna, ostrym rozdęciu okrężnicy, czy też przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Skład
Każda saszetka zawiera 5 g makrogolu 3350.

Wskazania i działanie
DICOPEG JUNIOR FREE jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w naturalny sposób reguluje
pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach, nie podrażnia błony śluzowej i jest wydalany z kałem w niezmienionej
formie. DICOPEG JUNIOR FREE jest szczególnie wskazany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w sporadycznych przypadkach
nieregularnej pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym, DICOPEG JUNIOR FREE zmiękcza stolec, ułatwiając wypróżnianie
przy czym nie powoduje skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej 6. miesiąca życia. 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. Produkt
jednorazowego użycia: nie stosować części zawartości saszetki lub produktu z wcześniej otwartej saszetki (narażenie na ryzyko
skażenia produktu).

Dawkowanie
Wskazane jest stosowanie DICOPEGU JUNIOR FREE u dzieci zgodnie z następującymi zasadami, chyba że lekarz zaleci inaczej:
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
Rozpuścić saszetkę (5 g) w ok. 62,5 ml wody lub innego płynu, takiego jak herbata, mleko, napary ziołowe, rosół lub soki owocowe.
Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej
ilości płynu i wstawić roztwór w zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 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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