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Ulgix laxi 50 mg x 15 kaps
 

Cena: 11,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Docusatum natricum

Opis produktu
 

Skład
1 kapsułka zawiera: sodu dokuzynian 50 mg
substancje pomocnicze: makrogol 400, glicerol, glikol propylenowy, żelatyna, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

zapobieganie zaparciom i leczenie przewlekłych zaparć,
wspomagająco u pacjentów z guzkami krwawniczymi i (lub) szczelinami odbytu, jak również u pacjentów, u których ze względu
na stan zdrowia niewskazany jest zwiększony wysiłek przy oddawaniu stolca,
przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i operacyjnych.

Przeciwwskazania

nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu
nudności i wymioty
zapalenie wyrostka robaczkowego
niedrożność jelit oraz stany zagrażające wystąpieniem niedrożności jelit (nagromadzenie mas kałowych, zapalenie jelit,
zwężenie jelit, zrosty otrzewnowe, przepukliny, polipy, guzy)
ostry ból o nieznanej przyczynie w jamie brzusznej
krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie
stany odwodnienia organizmu.

Dawkowanie
Produkt stosuje się doustnie.

Dorośli: od 1 do 4 kapsułek na dobę (od 50 mg do 200 mg).
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Dzieci od 6 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę (od 50 mg do 100 mg).

Każdą dawkę leku należy popijać pełną szklanką wody lub soku owocowego.
Działanie produktu występuje po 1-3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.

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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