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Mentho-paraffinol hasco 125 g
 

Cena: 8,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 125 g

Postać Płyny doustne

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Mentho-Paraffinol HASCO-LEK to przeczyszczający produkt leczniczy dedykowany pacjentom z problemem zaparcia. Substancją
czynną leku jest parafina ciekła (Paraffinum liquidum), która hamuje wchłanianie wody i zabezpiecza błonę śluzową jelit, co w efekcie
prowadzi do rozmiękczania mas kałowych i ułatwionego wypróżniania. Jednocześnie substancja nie podrażnia jelit, a także nie wchłania
się do przewodu pokarmowego. Działanie przeczyszczające parafiny ciekłej pojawia się już po kilku godzinach, dzięki czemu doskonale
wspomaga walkę z zaparciami. W leku znajduje się również substancja pomocnicza - olejek mięty pieprzowej, która dodatkowo wspiera
działanie parafiny ciekłej.

Lek powinien być stosowany w oparciu o zapisy w ulotce dołączanej do opakowania lub też na podstawie zaleceń lekarza bądź
farmaceuty. Produkt medyczny jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych z problemem zaparć. Mentho-Paraffinol nie powinien
być używany przez pacjentów z alergią lub nadwrażliwością na którąkolwiek z substancji obecną w leku. Przy stosowaniu leku
przeczyszczającego powinno się zachować ostrożność. W przypadku niewystąpienia działania przeczyszczającego w przeciągu dwóch
dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Skład
Substancja czynna: parafina ciekła (Paraffinum liquidum).

W 1 g roztworu doustnego znajduje się 998,7 5mg parafiny ciekłej.

Substancja pomocnicza: olejek mięty pieprzowej.

Wskazania i działanie
Działanie leku Mentho-Paraffinol polega na hamowaniu wchłaniania się wody, a także zabezpieczeniu błony śluzowej jelit. W efekcie
tego procesu następuje zmiękczenie mas kałowych, co prowadzi do ułatwienia wypróżnienia.

Lek Mentho-Paraffinol stanowi produkt wykorzystywany w przypadku zaparć w charakterze doraźnego środku przeczyszczającego.
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Długotrwałe lub nieprawidłowe stosowanie produkty może przyczynić się do rozwoju zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, a także
do wtórnego zaparcia.

Produkt leczniczy został stworzony z myślą o stosowaniu wśród pacjentów dorosłych. Korzystanie z Mentho-Paraffinol wśród dzieci i
osób w podeszłym wieku powinno odbyć się przy zachowaniu wyjątkowej ostrożności w szczególnych przypadkach. Chęć zastosowania
leku u pacjentów małoletnich oraz starszych powinna być skonsultowana z lekarzem.

Dawkowanie
Osoby dorosłe:

Mentho-Paraffinol powinno stosować się w dawce 1-3 łyżki stołowe (15-45 ml) na noc, na kilka godzin przed zaśnięciem lub rano na
czczo. Działanie leku powinno być odnotowane po kilku godzinach od zastosowania.

Stosowanie leku powinno odbywać się według zaleceń zapisanych w ulotce dołączonej do opakowania lub na podstawie wytycznych
proponowanych przez lekarza lub farmaceutę. W przypadku niezauważenia efektu przyjmowania Mentho-Paraffinol przez 1-2 dni od
rozpoczęcia stosowania należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Mentho-Paraffinol stanowi doraźny preparat przeczyszczający, a w związku z tym nie powinien być stosowany regularnie.
Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość lub alergia na którąkolwiek z substancji zawartych w
produkcie. Innymi przeciwwskazaniami, które uniemożliwiają bezpieczne stosowanie leku są następujące dolegliwości i stany
chorobowe:

ból brzucha o nieustalonej przyczynie,
nudności i wymioty,
ostre stany zapalne przewodu pokarmowego,
zapalenie jelita grubego,
krwawienia z odbytnicy,
problemy z połykaniem,
stomia jelita grubego (kolostomia),
stomia jelita cienkiego (ileostomia),
zapalenie uchyłków.

Chęć stosowania leku wśród kobiet w ciąży oraz w okresie laktacji wymaga konsultacji lekarskiej.

Działania niepożądane
Podobnie jak inne leki, stosowanie Mentho-Paraffinol może nieść za sobą ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Mogą
one wystąpić na skutek nadmiernego stosowania ciekłej parafiny w charakterze środka przeczyszczającego.

Do najpopularniejszych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Mentho-Paraffinol należą:

powtórne zaparcie,
świąd odbytu,
wyciek parafiny z odbytu,
zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej,
zapalenie w węzłach chłonnych.

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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