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Dicopeg x 14 saszetek po 10 g
 

Cena: 39,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Proszki

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dicopeg w postaci proszku do sporządzenia roztworu doustnego z makrogolem stosowany jest w celach
przeczyszczenia u osób zmagających się ze sporadycznymi problemami jelitowymi bądź zaparciami. Produkt dostępny jest w
wygodnych do stosowania saszetkach, a ponadto nie zawiera glutenu i nie działa drażniąco na śluzówkę jelit.

Na co jest Dicopeg w postaci proszku do sporządzenia roztworu doustnego? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są
przewlekłe zaparcia oraz sporadyczne problemy z prawidłową pracą jelit. Produkt wykazuje osmotyczne działanie przeczyszczające,
dzięki czemu umożliwia zmiękczenie stolca, bez jednoczesnego powodowania uczucia nagłego parcia, skurczów czy bólów brzucha.
Składnikiem czynnym saszetek Dicopeg jest makrogol. Substancja ta nie jest wchłaniana w jelitach i nie ulega fermentacji, tylko
usuwana jest z organizmu wraz z kałem, nie podrażniając jednocześnie śluzówki przewodu pokarmowego.

W opakowaniu znajduje się 14 saszetek Dicopeg 10 g. W skład każdej z nich wchodzi Makrogol 3350 oraz substancje pomocnicze, czyli
dwutlenek krzemu, aromat i sól sodowa sacharyny. Należy przestrzegać dawkowania proszku do sporządzenia roztworu doustnego
Dicopeg podanego przez producenta w ulotce, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zaleca się stosowanie 1 saszetki wyrobu na dobę, jeśli
Dicopeg ma być stosowany u dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg). Jeśli natomiast wyrób medyczny będzie podawany
dzieciom w wieku od 2. do 11. roku życia (12-20 kg), należy stosować 1-2 saszetki na dobę. W przypadku stosowania u pacjentów
powyżej 11. roku życia (lub > 20 kg) zaleca się stosowanie 1-3 saszetek na dobę.

By przygotować wyrób medyczny do spożycia, należy saszetkę rozpuścić w 1 szklance wody, a następnie wypić przygotowany roztwór.
Jednorazowo można rozpuścić wszystkie saszetki z dawki dobowej w odpowiedniej ilości wody i przechowywać zamknięty roztwór w
lodówce przez nie dłużej niż 24 godziny, spożywając partiami, z zachowaniem długich odstępów od posiłków. Dawka dzienna Dicopeg
może być podzielona na kilka podań i zazwyczaj nie ma potrzeby, by przyjąć więcej niż 3 saszetki produktu. Można ją zwiększyć lub
zmniejszyć, stosownie do indywidualnej reakcji na wdrożoną terapię, jednak wcześniej należy skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.
Zawsze konsultacji z pediatrą wymaga również chęć podania Dicopeg małym dzieciom. Produkt należy przyjmować w odstępie
przynajmniej 2-godzinnym od zażywania leków, gdyż Dicopeg ma właściwości osmotyczne i przyspiesza pasaż jelitowy, co może
niekorzystnie wpłynąć na skuteczność stosowanych medykamentów.
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Dicopeg działania niepożądane u niektórych pacjentów również może wykazywać, choć nie u wszystkich one wystąpią. Na początku
terapii nie są wykluczone zaburzenia układu pokarmowego różnego typu, jednak zazwyczaj z czasem lub po zmniejszeniu dawki
produktu dolegliwości te znikają. Jeśli jednak bóle brzucha, wzdęcia i burczenie w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka bądź
nietrzymanie kału i podrażnienie okolic odbytu będą się utrzymywać, należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego i skonsultować
się z lekarzem. Rzadko Dicopeg przyczynia się do wystąpienia reakcji alergicznych (np. świąd, wysypka, pokrzywka, a nawet duszności)
– również wymaga to przerwania leczenia i kontaktu z lekarzem.

Wyrób medyczny Dicopeg nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na makrogol bądź jakiekolwiek inne
substancje wchodzące w skład proszku do sporządzenia roztworu doustnego. Przeciwwskazaniem Dicopeg jest także perforacja lub
niedrożność układu pokarmowego. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby ze zmianami chorobowymi układu pokarmowego
lub wydalniczego. Nie należy go używać u pacjentów zmagających się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą
Leśniowskiego-Crohna, czy też ostrym rozdęciem okrężnicy. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z
lekarzem, zanim ewentualnie przyjmą Dicopeg, gdyż w tych stanach wyrób medyczny może być stosowany tylko na wyraźne zalecenie
lekarza.

Skład
makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.

Wskazania i działanie

Dicopeg jest wyrobem medycznym 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.
Dicopeg jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń pracy jelit.
Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym Dicopeg zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje
skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.
Od 6. miesiąca życia

Przeciwwskazania
Nie należy stosować Dicopeg 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
Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie okrężnicy. W okresie ciąży i karmienia produkt stosuje się
tylko po przepisaniu przez lekarza.

Dawkowanie
Zalecane dawkowanie (Dicopeg 10 g):

Od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 1 saszetka dziennie
Od 2 do 11 roku życia (od 12 kg do 20 kg): 1-2 saszetki dziennie
Powyżej 11 roku życia (lub > 20 kg): 1-3 saszetki dziennie

Sposób stosowania (saszetki):
Należy rozpuścić zawartość saszetki w 1 szklance wody (125 ml) i wypić sporządzony roztwór. 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 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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