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Dicopeg Junior x 30 saszetek
 

Cena: 46,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Macrogolum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dicopeg Junior w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w wodzie, jest produktem działającym
osmotycznie przeczyszczająco, który dodatkowo ma właściwości regulujące pracę jelit. Skuteczność działania produktu nie maleje z
czasem. Wyrób medyczny nie ma w składzie glutenu.

Na co są saszetki Dicopeg Junior? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są przewlekłe zaparcia u dzieci oraz sporadycznie
występujące zaburzenia pracy jelit u najmłodszych. Wyrób medyczny ma właściwości hydrofilowe, przez co przyczynia się do
zmiękczenia stolca oraz w konsekwencji ułatwia dziecku wypróżnienie, nie przyczyniając się jednocześnie do niekomfortowych
skurczów czy też bólów brzucha oraz uczucia nagłego parcia. Składnik czynny wyrobu medycznego Dicopeg Junior w saszetkach nie
wchłania się do organizmu i nie ulega fermentacji w jelitach, więc usuwany jest z organizmu wraz z kałem w postaci niezmienionej.
Dodatkowo jego działanie nie wiąże się z podrażnieniem śluzówki jelit.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek Dicopeg Junior. W skład 1 saszetki (5 g) wyrobu medycznego wchodzi 5 g makrogolu 3350 i
składniki pomocnicze. Składnikami pomocniczymi wyrobu medycznego są: dwutlenek krzemu, sól sodowa sacharyny oraz aromat.
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Dicopeg Junior w saszetkach należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych zaleceń, dawkowanie saszetek Dicopeg Junior przedstawione w ulotce powinno być
przestrzegane. Zaleca się rozpuszczenie zawartości saszetki w ½ szklanki wody oraz picie przygotowanego w ten sposób roztworu. W
przypadku dzieci od 6. miesiąca życia do 2 lat zalecane dawkowanie dzienne to 1-2 saszetki Dicopeg Junior przyjmowane w dawkach
podzielonych. Dzieciom w wieku 2-11 lat zaleca się podawanie 2-4 saszetek Dicopeg Junior dziennie w dawkach podzielonych, a
pacjentom w wieku powyżej 11 lat należy podawać 2-6 saszetek Dicopeg Junior dziennie w dawkach podzielonych.
Wyrób medyczny Dicopeg Junior w saszetkach może mieć działania niepożądane. W pierwszych dniach terapii może wystąpić ból
brzucha bądź burczenie w brzuchu, poza tym produkt może przyczynić się do nudności, biegunki i nietrzymania kału. Możliwe działania
niepożądane obejmują też niewielkie wymioty, a oprócz tego wzdęcia, wiatry oraz podrażnienie okolic odbytu czy też stany zapalne.
Wspomniane skutki uboczne zazwyczaj znikają, gdy produkt stosowany jest długotrwale czy też po zmniejszeniu jego przyjmowanych
dawek dziennych.

Wyrób medyczny Dicopeg Junior w postaci saszetek ma przeciwwskazania, więc nie wszystkim pacjentom można go podawać.
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Produkt jest przeciwwskazany w przypadku pacjentów zmagających się z nadwrażliwością na makrogol. Nie należy też podawać go
pacjentom z perforacją bądź niedrożnością przewodu pokarmowego. Przeciwwskazaniem do stosowania Dicopeg Junior w saszetkach
są też zmiany chorobowe układu pokarmowego bądź wydalniczego. Wyrób medyczny nie powinien być ponadto stosowany w
przypadku poważnych chorób zapalnych jelit.

Skład
Makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.
1 saszetka (5g) zawiera: 5g makrogolu 3350 oraz substancje pomocnicze.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny o osmotycznym działaniu przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie
ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie.
Szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit. Dzięki swoim
właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje skurczów, bólów
brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.

Przeciwwskazania
Produktu Dicopeg Junior nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na makrogol, w przypadku perforacji i/lub
niedrożności układu pokarmowego, zmian chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego, poważnych chorób zapalnych jelit,
takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy.

Dawkowanie
Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1/2 szklanki wody (62,5 ml) i wypić sporządzony roztwór. Dawkę dzienną można zażywać w kilku
podaniach. Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w
zamkniętym pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny. Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu
od posiłków.

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

Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Zaleca się w tym celu skonsultować
z lekarzem. Przed podawaniem produktu małym dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj największa potrzebna
dawka dzienna nie przekracza 6 saszetek.

Interakcje z innymi lekami i żywnością
Nie ma oficjalnych informacji, wskazujących na to, że Dicopeg Junior wchodzi w interakcje z innymi lekami oraz żywnością.
Zaleca się przyjmowanie wyrobu medycznego w odstępnie około 2 godzin od momentu spożycia innych leków lub suplementów diety,
ponieważ osmotyczne działanie makrogolu i wywołany nim przyspieszony pasaż jelitowy, mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na
wchłanianie i działanie innych produktów medycznych. W przypadku stosowania innych leków najlepiej skonsultować się z lekarzem
przed zażyciem Dicopeg Junior.

Działania niepożądane
W pierwszych dniach stosowania mogą wystąpić zaburzenia układu pokarmowego (ból brzucha, burczenie w brzuchu, biegunka,
nietrzymanie kału, nudności, lekkie wymioty, wzdęcia, wiatry, stany zapalne i podrażnienie okolic odbytu), które zazwyczaj zanikają przy
dłuższym stosowaniu lub po zmniejszeniu dawki. Jeśli powyższe dolegliwości się utrzymują, należy przerwać leczenie i skonsultować
się z lekarzem. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne (wysypka skórna, pokrzywka, świąd, duszności). Należy
wtedy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

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