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Parafina ciekła 100 g (Farmina)
 

Cena: 6,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Płyny doustne

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Paraffinum liquidum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Parafina ciekła Avena w postaci płynu może być stosowana doustnie i zewnętrznie. Na co jest Parafina ciekła Avena?
Wskazaniem do stosowania produktu jest leczenie zaparć, gdyż parafina ciekła ma właściwości przeczyszczające. Dodatkowo Parafina
ciekła Avena może być wykorzystywana też zewnętrznie w celu nacierania skóry.

W opakowaniu znajduje się 100 g leku Parafina ciekła Avena. W skład produktu wchodzi ciekła parafina. 1 g płynu zawiera 1 g ciekłej
parafiny. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz wskaże inaczej. Jeśli lek Parafina ciekła
Avena będzie stosowany zewnętrznie na skórę, należy nakładać jego niewielką ilość na powierzchnię skóry zależnie od potrzeb – w tej
formie produkt leczniczy może być wykorzystywany u dorosłych i dzieci. Jeśli natomiast lek ma być stosowany doustnie przez osoby
dorosłe i lekarz nie wskaże inaczej, należy przyjmować 15-30 ml (1-2 łyżki stołowe) produktu przed snem. Jego działanie
przeczyszczające powinno pojawić się po około 6-10 godzinach. Jeśli efekt przeczyszczający nie wystąpi natomiast u pacjenta w czasie
1-2 dni od zastosowania leku, zaleca się konsultację z lekarzem. Nie należy stosować dawek większych niż rekomendowane, gdyż może
to skutkować biegunką.

Lek Parafina ciekła Avena może u niektórych pacjentów przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych, chociaż nie występują u
każdego. Nie zaobserwowano dotychczas skutków ubocznych Parafina ciekła Avena przy stosowaniu produktu na skórę. Przy
doustnym stosowaniu leku Parafina ciekła Avena pojawić się może natomiast świąd odbytu. Częste skutki uboczne Parafina ciekła
Avena przy stosowaniu doustnym to również wycieki parafiny z odbytu. Ciekła parafina w niewielkich ilościach może też gromadzić się
w węzłach chłonnych, skutkując stanami zapalnymi. Lek nie powinien być stosowany długotrwale, czy też w sposób niezgodny z
zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, gdyż może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych, a oprócz tego
przyczynić się do wtórnego zaparcia.

Lek Parafina ciekła Avena przeciwwskazania do stosowania też posiada, co oznacza, że nie każdy powinien z niej korzystać, nawet
mając do tego wskazania. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Dodatkowo produkt nie powinien być używany
przy dolegliwościach bólowych brzucha, których przyczyna nie jest ustalona. Przeciwwskazanie stanowią też ostre stany zapalne
przewodu pokarmowego, w tym między innymi zapalenie wyrostka robaczkowego. Parafina ciekła Avena nie powinna być podawana
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doustnie dzieciom i kobietom spodziewającym się dziecka, jeśli wcześniej nie zostanie to skonsultowane z lekarzem. Ostrożnie należy
stosować lek, jeśli pacjent ma przewlekły stan zapalny w rejonie brzucha. Należy też uważać na przypadkowe przedostanie się leku do
dróg oddechowych w wyniku zachłyśnięcia (np. przy podawaniu produktu osobom leżącym, niedołężnym), gdyż może to skutkować
bardzo ciężkim zapaleniem płuc. Lek może też zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach bądź przyjmowanych w
tym samym czasie medykamentów doustnych.

Skład
parafina ciekła (Paraffinum Liquidum).

Wskazania i działanie
Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach, a także zewnętrznie do nacierania skóry.
Lek rozmiękcza masy kałowe, ułatwiając wypróżnianie, ale nie drażni przy tym jelit. Po podaniu doustnym zmniejsza wchłanianie wody
oraz powleka błonę śluzową jelit, dzięki czemu masy kałowe zostają rozmiękczone, ułatwiając wypróżnianie. Parafina ciekła nie wchłania
się z przewodu pokarmowego. Efekt przeczyszczający występuje po kilku godzinach (6–10 h) od zastosowania.
Należy pamiętać, że w przypadku nasilenia się objawów lub niewystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1-2 dni należy
skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np.
zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać doustnie leku bez porozumienia z lekarzem.

Dawkowanie
Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb.
Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli – zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).
Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6–10 godzinach.

Działania niepożądane
Przy podaniu na skórę dotychczas nie odnotowano.
Doustnie: może spowodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami
stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej
mogą gromadzić się w węzłach chłonnych powodując stany zapalne

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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