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Enema płyn doodbytniczy 150 ml
 

Cena: 18,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Płyny

Producent LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Enema w postaci płynu doodbytniczego przeznaczony jest do oczyszczania jelita z nagromadzonych mas kałowych w przypadku
zaparć i planowanych zabiegów. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci od 3. roku życia, przy czym u dzieci do 5. roku
życia powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością i jedynie po przepisaniu przez lekarza oraz pod jego nadzorem.

Na co pomaga Enema? Wskazaniem do stosowania płynu doodbytniczego Enema są zaparcia. Produkt można wykorzystać również w
celu oczyszczenia jelita grubego przed planowanymi badaniami lub zabiegami, a także po nich. Będzie przydatny także do oczyszczenia
jelita przed porodem i po nim. Może być również wykorzystywany do oczyszczania jelita z pozostałości środków kontrastowych po
badaniach radiologicznych. Działanie roztworu doodbytniczego Enema polega na zmiękczaniu mas kałowych i zwiększaniu ich
objętości, co pobudza naturalny odruch wypróżniania i tym samym skutecznie pomaga w oczyszczeniu jelita grubego.

W opakowaniu znajduje się 150 ml płynu doodbytniczego Enema. W skład roztworu wchodzi disodu fosforan dwunastowodny oraz
sodu diwodorofosforan jednowodny – w 1 ml roztworu znajduje się 32,2 mg disodu fosforanu oraz 139 mg sodu diwodorofosforanu (w
przeliczeniu na substancje bezwodne), a także składniki pomocnicze, czyli woda oczyszczona oraz metylu parahydroksybenzoesan.

Roztwór Enema należy stosować jedynie doodbytniczo. Osoby dorosłe powinny stosować około 120–150 ml roztworu, a dzieci
odpowiednio mniej, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w ulotce. U dzieci o masie ciała poniżej 14 kg zaleca się zastosowanie 30 ml
roztworu, w przypadku masy ciała do 27 kg zaleca się zastosowanie 60 ml roztworu Enema, a przy masie ciała do 40 kg zaleca się
zastosowanie 90 ml roztworu. Wlew doodbytniczy należy wykonać zgodnie z instrukcją podaną w dołączonej do opakowania leku
ulotce, zachowując wszelkie środki ostrożności. Wlewów nie powinno się powtarzać w krótkich odstępach czasu.

U niektórych pacjentów wystąpić mogą działania niepożądane związane z zastosowaniem płynu doodbytniczego Enema. Mowa o
zaburzeniach metabolizmu i odżywiania, zaburzeniach pracy żołądka i jelit, odczynach miejscowych i zaburzeniach ogólnych, a także
zaburzeniach układu immunologicznego. Szczegółowo skutki uboczne leku Enema opisano w dołączonej do niego ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania leku Enema to nadwrażliwość na którykolwiek ze składników roztworu, a także niedrożność jelit.
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Produkt nie powinien być stosowany przy krwawieniach z jelita grubego oraz wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a dodatkowym
przeciwwskazaniem jest zarośnięcie odbytu. Lek Enema nie powinien być stosowany przez pacjentów zmagających się z chorobami
serca i nerek, a także przez osoby z wysokim ciśnieniem krwi bądź objawami zapalenia wyrostka robaczkowego. Nie jest on odpowiedni
dla osób odwodnionych oraz tych, u których występują bóle brzucha, nudności i wymioty. Ponadto nie powinno się go stosować u dzieci
w wieku poniżej 3 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Skład
Di-sodu fosforan 12-wodny; Sodu diwodorofosforan 1-wodny (32,2mg + 139mg)/ml

Wskazania i działanie
Stosowany w zaparciach, oczyszczaniu jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, przed i po zabiegach operacyjnych,
oczyszczaniu jelita ze złogów środka kontastowego po badaniu radiologicznym oraz oczyszczaniu jelita przed i po porodzie

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące
zapalenie jelita grubego, krwawienie z jelita grubego. Choroby serca. Nadciśnienie. Choroby nerek. Zapalenie lub objawy zapalenia
wyrostka robaczkowego. Bóle brzucha, nudności, wymioty. Dzieci do 3 roku życia. Pacjenci odwodnieni.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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