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Eva/qu bambini x 6 czopków przeciw zaparciom dla dzieci
 

Cena: 28,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 szt

Postać Czopki

Producent SOLPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.

Wskazania i działanie
Eva/qu® Bambini czopki przeciw zaparciom dla dzieci od 13. miesiąca życia do 12. roku życia – naturalnie, skutecznie i bezpiecznie
przywracają normalne wypróżnienie.
Eva/qu® Bambini czopki doodbytnicze:

Nie działają przeczyszczająco
Nie uzależniają, mogą być stosowane często i długotrwale
Działają miejscowo, łagodnie i fizjologicznie
Zawierają wyłącznie substancje naturalne, nie wchłaniające się, które po aplikacji uwalniają dwutlenek węgla i wodę
Pozwalają zaplanować moment wypróżnienia
Działają w oparciu o fizjologiczne mechanizmy – bezpieczne dla dzieci
Nie powodują działań ubocznych, odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej
Dają szybki efekt w ciągu kilku minut od zastosowania

Polecane dla:

Dzieci od 13 miesiąca życia do 12 roku życia
Dzieci przed zabiegami chirurgicznymi
Dzieci niepełnosprawnych motorycznie
Dzieci chorych w okresie rekonwalescencji
Dzieci będących w podróży

Przeciwwskazania
Brak jest przeciwwskazań do stosowania nawet przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/eva-qu-bambini-x-6-czopkow-przeciw-zaparciom-dla-dzieci.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

długotrwałego stosowania. Czopek Eva/qu Bambini składa się z substancji neutralnych dla organizmu, niewchłaniających się i
całkowicie nietoksycznych, wykorzystywanych często przy produkcji żywności. Polietylenoglikol jest substancją obojętną,
nieprzyswajalną przez organizm i nietoksyczną.

Dawkowanie
Wyjąć czopek z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu, popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia.
Jeżeli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po jego wcześniejszym
natłuszczeniu olejem wazelinowym lub oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje chęć wypróżnienia. Ale ważne
jest, aby działanie było zakończone. Nawet jeśli chęć wypróżnienia pojawi się szybko, zaleca się kilkuminutowe powstrzymanie
wypróżnienia. Pomocne będzie poruszanie się, a nie
czekanie w pozycji siedzącej lub leżącej.

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