SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
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+48 42 279 41 31

Forlax 10 g x 20 sasz
Cena: 19,15 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

20 sasz

Postać

Proszki

Producent

BEAUFOUR IPS

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Macrogolum

Opis produktu
Skład
1 saszetka zawiera: 10&nbsp;g makrogolu 4000.
Wskazania i działanie
Objawowe leczenie zaparć u dorosłych i dzieci w wieku od 8 lat. Preparat może być stosowany jedynie w krótkotrwałym leczeniu
wspomagającym, jako uzupełnienie leczenia dietetycznego i odpowiedniego trybu życia.
Preparat przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Podany doustnie zwiększa objętość płynów jelitowych. Nie jest
wchłaniany z przewodu pokarmowego.
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.
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.
Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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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