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DulcoSoft x 10 sasz
 

Cena: 29,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

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, gdyż 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 w saszetkach zawierających proszek do rozpuszczenia w dowolnym napoju. DulcoSoft zmiękcza masy kałowe i zwiększa ich
objętość, co ułatwia wypróżnianie. Wygodna forma opakowania w saszetkach pozwala na zabranie preparatu ze sobą zawsze, gdy tego
potrzebujemy.

Skład
1 saszetka DulcoSoft zawiera 10 g makrogolu 4000 w postaci proszku do sporządzania płynu doustnego (bez substancji
pomocniczych).

Wskazania i działanie
DZIAŁANIE

Ma zdolność do wiązania wody
Zmiękcza masy kałowe
Łagodnie pobudza perystaltykę jelit
Ułatwia wypróżnianie
Działa w 24-72h*
Łagodnie i skutecznie przeciwdziała zaparciom i nieregularności wypróżnień

WSKAZANIA

Objawowe leczenie zaparć
Na przewlekłe zaparcia
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Zmiękczanie twardych mas kałowych

WŁAŚCIWOŚCI

Przywraca naturalny rytm wypróżnień
Nie wchłania się
Odpowiedni do stosowania w przewlekłych zaparciach
Wygodna do podania forma proszku do rozpuszczania w saszetkach
Neutralny smak - nie zmienia smaku napoju
Odpowiedni dla cukrzyków - nie zawiera cukru
Odpowiedni dla pacjentów stosujących dietę niskosodową
Odpowiedni dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią
Odpowiedni dla dzieci powyżej 8. roku życia
Nie zawiera glutenu

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu DulcoSoft w następujących przypadkach:

Nadwrażliwość na makrogol.
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 też podejrzenie niedrożności jelit lub objawowego zwężenia jelit.
Brzuszne zespoły bólowe o nieokreślonej przyczynie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości przed przyjęciem wyrobu medycznego DulcoSoft należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku od 8 lat: 1-2 saszetki na dobę, rozpuszczone w płynie, przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance płynu (około 150 ml) bezpośrednio przed przyjęciem.

Działania niepożądane
Działania niepożądane miały na ogół charakter łagodny i przemijający.
Działania niepożądane:
Biegunka, bóle brzucha, rozdęcie brzucha, nudności, wymioty i wzdęcia.
Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, wstrząs anafilaktyczny) wywołane
nadwrażliwością

Przechowywanie
Wyroby medyczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać produktu DulcoSoft w
temperaturze powyżej 25°C.

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