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DulcoSoft płyn doustny 250 ml
 

Cena: 40,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyny doustne

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Przyczyną występowania zaparć mogą być m.in. błędy w diecie. Warto wtedy zmienić swoje nawyki: jeść więcej potraw bogatych w
błonnik, dbać o nawodnienie organizmu i więcej się ruszać, ponieważ ćwiczenia fizyczne wspomagają perystaltykę jelit. Gdy to nie
wystarczy, a zaparcia, zaczynają mieć charakter przewlekły, warto wesprzeć się łagodnie działającymi preparatami, takimi jak wyrób
medyczny DULCOSOFT® zawierający makrogol 4000. Roztwór doustny DULCOSOFT® zmiękcza masy kałowe i zwiększa ich objętość,
co ułatwia wypróżnianie. Preparat jest dostępny w formie gotowego roztworu do zmieszania z dowolnym, ulubionym napojem.

Skład
10 ml roztworu zawiera 5 g makrogolu 4000. Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas
cytrynowy, woda oczyszczona.
Bez cukru, bez glutenu.

Wskazania i działanie
DulcoSoft roztwór, jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w ostrych i przewlekłych
zaparciach oraz do zmiękczania twardych mas kałowych u dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na makrogol lub substancję pomocniczą, ciężka zapalna choroba jelit (taka jak wrzodziejące zapalenie jelit, choroba
Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozdęcie okrężnicy, wystąpienie lub ryzyko wystąpienia perforacji przewodu pokarmowego,
porażenna niedrożność jelit bądź podejrzenie niedrożności jelit lub objawowego zwężenia jelit, brzuszne zespoły bólowe o nieokreślonej
przyczynie.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia: 20 - 40 ml
Dzieci od 4 do 7 roku życia: 16 - 32 ml
Dzieci od 2 do 3 roku życia: 8 - 16 ml
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Produkt można zmieszać z dowolnie wybranym napojem, np. ze szklanką wody, herbaty lub soku (około 150 ml)

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