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Mucofalk O granulat do sporządzania zawiesiny doustnej x
20 sasz
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent DR FALK PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Plantaginis ovatae testa

Opis produktu
 

Skład

1 saszetka (5 g) granulatu zawiera 3,25 g łupin nasiennych babki jajowatej.
Substancje pomocnicze: sacharoza, kwas cytrynowy bezwodny, dekstryna, alginian sodu, cytrynian sodu, chlorek sodu,
sacharynian sodu, zapach pomarańczowy (Evogran nr kat 301768)
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza 0,5 g, sód: 3,9 mmol (90 mg). 5 g granulatu zawiera przyswajalne
węglowodany w ilości odpowiadającej 0,064 jednostek chlebowych.

Wskazania i działanie
Mucofalk O (Orange) zawiera łupiny nasienne babki jajowatej i jest produktem leczniczym roślinnym stosowanym:

w leczeniu nawykowych zaparć
w stanach w których pożądane jest opróżnienie jelit z miękkim stolcem (np. bolesne wypróżnianie)
u pacjentów u których pożądane jest przyjmowanie zwiększonej dziennej porcji błonnika pokarmowego np. wspomagająco przy
zaparciach będących objawem dominującym w zespole jelita drażliwego lub jako środek wspomagający dietę u pacjentów z
hipercholesterolemią.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Mucofalk O:

jeśli pacjent jest uczulony na substancje czynną lub na którykolwiek ze składników tego leku
jeśli u pacjenta wystąpiły nagłe zmiany zwyczajów dotyczących wypróżniania się, trwające ponad dwa tygodnie
jeśli u pacjenta wystąpiło niezdiagnozowane krwawienie z odbytu
jeśli u pacjenta po przyjęciu środków przeczyszczających nie nastąpiło wypróżnienie
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jeśli u pacjenta stwierdzono zwężenia w obrębie przewodu pokarmowego, w tym choroby przełyku i części wpustowej żołądka,
niedrożność jelit, ryzyko jej wystąpienia, porażenie jelit lub rozszerzenie okrężnicy
jeśli pacjent cierpi na trudności w przełykaniu lub inne zaburzenia w obrębie gardła i krtani.

Dawkowanie

Nie spożywać leku w stanie suchym.
Zawartość jednej saszetki wsypać do szklanki.
Powoli napełnić szklankę wodą lub innym płynem.
Zamieszać łyżeczką i natychmiast wypić.
Popić dodatkową szklanką płynu.
Nie spożywać w pozycji leżącej ani tuż przed snem.

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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