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Forlax 10 g x 20 sasz
 

Cena: 22,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent IPSEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Macrogolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Forlax w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego w wygodnych w stosowaniu jednodawkowych saszetkach jest
produktem działającym przeczyszczająco, który zwiększa ilość wody w masach kałowych, ułatwiając wypróżnianie. Produkt może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, a także młodzież i dzieci w wieku od 8 lat.

Na co jest Forlax? Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie zaparć. Składnikiem czynnym produktu jest makrogol 4000,
który ma działanie osmotyczne. Substancja ta nie wchłania się do krwioobiegu i nie jest przez organizm rozkładana, natomiast zwiększa
ilość wody w stolcu, co w konsekwencji wywołuje efekt przeczyszczający, czyli przyczynia się do łatwiejszego wypróżnienia.

W opakowaniu znajduje się 20 saszetek leku Forlax. W skład każdej saszetki wchodzi 10 g makrogolu 4000, a także składniki
pomocnicze. Produkt należy stosować zgodnie z dawkowaniem opisanym w ulotce lub wskazaniami lekarza. Zazwyczaj
rekomendowane dawkowanie Forlax to 1-2 saszetki na dobę, przyjmowane jednorazowo, najlepiej w godzinach porannych. Dawkę
dobową należy dostosować do efektu działania leku na pacjenta – u dzieci wskazane może być stosowanie 1 saszetki leku Forlax co
drugi dzień. Maksymalna ilość saszetek na dobę dla osoby dorosłej to 2 szt. Aby przyjąć lek, należy rozpuścić zawartość saszetki w
wodzie, a następnie od razu po rozpuszczeniu wypić. Efekt działania produktu pojawia się zazwyczaj po około 24-48 godzinach od jego
przyjęcia. Nie zaleca się stosowania leku Forlax dłużej niż 3 miesiące, poza tym należy dbać dodatkowo o właściwą perystaltykę
zdrowym odżywianiem i zdrowym trybem życia.

Stosowanie leku Forlax może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów pojawią się działania niepożądane. U dzieci często występują
bóle brzucha i biegunka, a niezbyt często wzdęcia, nudności lub wymioty, poza tym z częstością nieznaną występować mogą różnego
rodzaju reakcje nadwrażliwości. U dorosłych natomiast często pojawiają się bóle brzucha, nudności i wzdęcia oraz biegunka, a niezbyt
często występują wymioty, poza tym pojawić się może nietrzymanie stolca i wystąpienie pilnej potrzeby skorzystania z toalety. U
dorosłych z częstością nieznaną lek może też przyczyniać się do niskiego poziomu potasu i sodu we krwi oraz objawów powiązanych, a
także odwodnienia (w związku z biegunką) i symptomów reakcji alergicznej.

Lek Forlax nie powinien być stosowany przez każdego pacjenta, gdyż posiada również przeciwwskazania. Nie powinny z niego korzystać
osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie jest też przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Lek Forlax nie
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jest też wskazany w przypadku ciężkiej choroby jelit, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, nieprawidłowego zwężenia jelit, czy też
choroby Leśniowskiego Crohna. Z produktu nie należy też korzystać w przypadku dolegliwości bólowych brzucha o nieznanej przyczynie,
a także przy niedrożności jelit (bądź jej podejrzeniu) oraz perforacji jelit (bądź ryzyku wystąpienia perforacji jelita).

Skład
1 saszetka zawiera: 10;g makrogolu 4000.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na&nbsp;glikol polietylenowy lub pozostałe składniki preparatu. Bóle brzucha o nieznanej etiologii. Ciężka choroba
zapalna jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita&nbsp;grubego, choroba Crohna), megacolon toxicum; perforacja lub zwiększone ryzyko
perforacji przewodu pokarmowego; niedrożność jelit, podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenia jelit. Nie
stosować u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku w ciąży. Ze
względu na niewielki stopień wchłaniania makrogolu 4000 w razie konieczności preparat może być stosowany u kobiet karmiących.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć zaburzenia organiczne jako przyczyny zaparć. Preparat nie zawiera cukru i polioli, może
być stosowany u pacjentów z cukrzycą lub na diecie bezgalaktozowej.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 1-2 saszetki raz na dobę, rano. Dzieci od 8 lat: 1 saszetka na dobę, rano. Efekt działania występuje po 24-48 h od
podaniu preparatu. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody. Maksymalny czas leczenia u dzieci wynosi 3 miesiące.

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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