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Dicopeg junior free x 30 sasz
 

Cena: 49,04 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dicopeg junior free w postaci saszetek do rozpuszczania w wodzie jest produktem o działaniu przeczyszczającym,
który może być podawany dzieciom w wieku powyżej 6 miesięcy. W składzie preparatu znajduje się makrogol 3350.

Na co jest Dicopeg junior free? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są przewlekłe zaparcia oraz sporadyczne przypadki
nieregularnej pracy jelit. Składnikiem czynnym wyrobu medycznego jest makrogol 3350, który działa osmotycznie przeczyszczająco. 
Funkcją saszetek Dicopeg junior free jest rozmiękczanie stolca oraz ułatwianie wypróżniania. Działanie wyrobu medycznego Dicopeg
junior free nie przyczynia się natomiast do podrażnienia śluzówki jelit, a także nie powoduje skurczów i bólów brzucha. Poza tym nie
wywołuje u pacjenta uczucia nagłego parcia. Składnik czynny wyrobu medycznego nie wchłania się w jelitach i nie ulega tam również
fermentacji, dzięki czemu wydalany jest w niezmienionej postaci z organizmu wraz z kałem. Stosowanie produktu nie przyczynia się do
spadku jego skuteczności z czasem.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek Dicopeg junior free. W skład 1 saszetki wchodzi 5 g makrogolu 3350. Przed podaniem dziecku 
wyrobu medycznego Dicopeg junior free należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej,
rekomendowane w ulotce dawkowanie wyrobu medycznego Dicopeg junior free powinno być przestrzegane przez pacjenta.

Dzieciom od 6. miesiąca życia do 2 lat (do masy ciała 12 kg) zaleca się podawanie 1–2 saszetek Dicopeg junior free dziennie. Dzieciom
w wieku 2–11 lat (12–20 kg) można natomiast podawać 2–4 saszetki dziennie. Jeśli natomiast chodzi o podawanie wyrobu
medycznego dzieciom w wieku powyżej 11 lat (o masie ciała powyżej 20 kg), zastosować można 2–6 saszetek produktu dziennie. Aby
prawidłowo podać dziecku wyrób medyczny, należy rozpuścić zawartość saszetki w około 62,5 ml wody lub innego płynu. Dawka
dzienna może być spożywana porcjami – dopuszczalne jest zatem jednorazowe rozpuszczenie wszystkich saszetek z porcji dziennej (w
odpowiedniej ilości płynu) oraz przechowywanie w ich tej postaci w zamkniętym pojemniku w lodówce i picie partiami przez nie więcej
niż 24 godziny. Ważne, aby wyrób medyczny Dicopeg junior free był przyjmowany w długich odstępach czasu od spożywanych przez
pacjenta posiłków.

Nie w każdym przypadku zaleca się stosowanie wyrobu medycznego Dicopeg junior free. Istnieją ku temu pewne przeciwwskazania –
między innymi nadwrażliwość na przynajmniej jeden ze składników produktu. Dicopeg junior free nie powinien być podawany dzieciom

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/dicopeg-junior-free-x-30-sasz.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

w wieku poniżej 6 miesięcy. Nie należy również stosować go w przypadku perforacji jelit oraz ich niedrożności związanej z zaburzeniami
budowy jelit bądź schorzeniami o charakterze zapalnym. Produkt nie powinien być stosowany przez pacjentów z uszkodzeniami żołądka
lub jelit. Nie należy też korzystać z wyrobu medycznego, jeśli jego saszetka została wcześniej uszkodzona lub otwarta, gdyż grozi to
skażeniem zawartości.

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.
 

Galeria
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