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Proctanal enema wlewka doodbytnicza 120 ml
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 ml

Postać Płyny

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Proctanal Enema wlewka doodbytnicza w postaci płynu to preparat przeznaczony dla pacjentów dorosłych oraz dla
młodzieży w wieku powyżej 12. lat. Wyrób medyczny jest oferowany w jednorazowego użytku opakowaniu, w skład którego wchodzi
butelka z roztworem i aplikator doodbytniczy ułatwiający wprowadzenie wlewki do odbytu.

Na co jest Proctanal Enema wlewka doodbytnicza? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest problem zaparć
pojawiajacych się u pacjenta. Składniki zawarte w wyrobie medycznym odpowiadają za przesuwanie mas kałowych przez jelita, a w
konsekwencji ułatwiają wypróżnianie. Preparat można stosować do oczyszczania jelit przed porodem lub po porodzie, dodatkowo
można go stosować w przypadku oczekiwania na niektóre zabiegi lub badania.

W opakowaniu znajduje się 120 ml wyrobu medycznego Proctanal Enema wlewka doodbytnicza. W skład roztworu wyrobu
medycznego wchodzi dwuwodny diwodorofosforan sodu oraz dwunastowodny fosforan disodu, a także sól sodowa p-oksybenzoesanu
metylu oraz woda oczyszczona. Wlewka doodbytnicza jest produktem jednorazowego użytku. Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego Proctanal Enema wlewka doodbytnicza należy przeczytać informacje podane na opakowaniu lub w ulotce produktu. Jeśli
lekarz nie zaleci inaczej, rekomendowane dawkowanie wyrobu medycznego Proctanal Enema wlewka doodbytnicza to w przypadku
pacjentów dorosłych i młodzieży od 12. roku życia 1 lewatywa wykonana ze 120 ml roztworu. Nie należy wykonywać więcej niż 1
lewatywy dziennie.

By prawidłowo wykonać lewatywę z zastosowaniem wlewki doodbytniczej Proctanal Enema, należy odpowiednio się przygotować.
Wyrób medyczny można zastosować, wykorzystując roztwór o temperaturze pokojowej, jednak pacjent może również delikatnie ogrzać
wlewkę przed zastosowaniem. W tym celu zaleca się umieszczenie zamkniętej butelki Proctanal Enema w ciepłej wodzie. Aby wykonać
lewatywę, należy położyć się na lewym boku. Następnie należy na butelkę z roztworem założyć aplikator doodbytniczy, po czym powoli
wsunąć aplikator do odbytu. Gdy aplikator zostanie już wsunięty do odbytu, należy delikatnie nacisnąć butelkę, aby wprowadzić
znajdujący się w niej roztwór do jelita. Proctanal Enema wlewka doodbytnicza ma objętość 120 ml powinna wystarczyć na wykonanie
jednej lewatywy. Po wprowadzeniu roztworu do jelita należy pozostać w tej samej pozycji przez jakiś czas. W krótkim czasie powinna
pojawić się u pacjenta silna potrzeba wypróżnienia. Zazwyczaj do wypróżnienia dochodzi w czasie do 5 minut od wykonania lewatywy.
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Wyrób medyczny Proctanal Enema wlewka doodbytnicza ma przeciwwskazania, więc nie każdy może ją zastosować. Wyrób
medyczny nie powinien być stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na chociaż jeden z jego składników. Nie należy aplikować z
preparatu, jeśli pacjent zmaga się z dolegliwościami bólowymi brzucha o nieznanym pochodzeniu. Wyrób medyczny Proctanal Enema
wlewka doodbytnicza jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży od 12. roku życia, zatem nie powinno się jej stosować u
młodszych dzieci bez konsultacji z lekarzem.

Skład
Butelka zawiera: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sól sodowa p-oksybenzoesanu metylu, woda
oczyszczona.

Wskazania i działanie
Przesuwa masę kałową, ułatwia wypróżnianie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież (12-18 lat): 1 lewatywa ze 120 ml. Należy stosować jedną lewatywę dziennie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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