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Eva/qu czopki przeciw zaparciom x 6 szt
Cena: 22,55 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

6 szt

Postać

Czopki

Producent

SO.SE.PHARM

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Opis produktu
Skład
Wodorowęglan sodu i winian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.
Wskazania i działanie
Czopki Eva/qu® na zasadzie fizjologicznego mechanizmu przywracają prawidłowe wypróżnienie. Po aplikacji polietylenoglikol
rozpuszcza się w ciągu 3-4 minut, wyzwalając reakcję pomiędzy wodą, wodorowęglanem sodu i winianem potasu. W wyniku tej
reakcji uwalniany jest Co2, który rozciąga ściany jelit, umożliwiając wypróżnienie. Reakcja powoduje rozciągnięcie okręznej
mięśniówki gładkiej, w tym wewnętrznego zwieracza odbytu. Rozciąganie mięśniówki wywołuje skurcze, prowadząc do
wypróznienia.
Produkt nie zaburza równowagi metabolicznej.
Przy częstym stosowaniu czopki doodbytnicze Eva/qu® powodują również skuteczne defekcje.
zaparcia związane z wiekiem, ciążą lub laktacją, przewlekłym unieruchomieniem w łóżku, niepełnosprawnością.
przygotowanie do badania przez odbytnicę (chirurgiczne, gastroenterologiczne, urologiczne)
retroskopia
zaparcia zwiazane z podróżowaniem
Dawkowanie
Wyjąć czopek z opakowania bezpośredniego. Zwilzyć wodą i całkowicie wprowadzić do odbytu. Czopek zaczyna sie rozpuszczać
natychmiast i daje początek bodźcowi stymulującemu wypróznienie. pomino, że bodziec wyzwalający daje się odczuć zaraz po
wprowadzeniu czopka, nalezy powstrzymać się od wypróżnienia przez kilka minut po wprowadzeniu czopka (zwykle około 5-15 minut).
W tym czasie zaleca się chodzić niż siedzieć czy leżeć.
Przeciwwskazania
Nie ma przeciwwskazań, nawet w przypadku częstego i długiego stosowania. Czopki doodbytnicze Eva/qu® działają tylko miejscowo i
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nie zawierają substancji przeczyszczających. Czopki zawierają substancje naturalne, nie toksyczne jak wodorowęglan sodu i winian
potasu.
Ostrzeżenia:
Eva/qu® czopki są przeznaczone dla osób dorosłych oraz dzieci od 12-stego roku życia.
Nie stosować w przypadku hemoroidów oraz miejscowych uszkodzeń błony śluzowej.
Stosuje się po jednym lub więcej czopków. Po zastosowaniu może pojawić się uczucie niepełnego wypróznienia lub niewielkiego
przejściowego pieczenia. Te objawy nie powinny powodowac obaw i szybko ustępują.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Plik wygenerowano: 08-10-2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

