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Czopki glicerynowe Avena 1g 10 czopków
 

Cena: 7,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 10 czop.

Postać -

Producent LAB.FARMACEUTYCZNE "AVENA"
SOKULSKA-DURA I PALMOWSKA SP.J.

Rejestracja

Substancja
czynna

Glyceroli suppositoria

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Avena

ILOŚĆ:10 czopków a 1 g

 

Czopki glicerynowe Avena to lek stosowany w przypadku zaparć

 

 

DZIAŁANIE: 

 

Avena Czopki glicerynowe 1 g charakteryzują się działaniem przeczyszczającym. Wykazują działanie drażniące miejscowo, pobudzające
perystaltykę jelit, a tym samym ułatwiające wypróżnienie.
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WSKAZANIA:

 

Czopki glicerynowe 1 g marki Avena to środek przeznaczony do stosowania w przypadku zaparć, jako środek łagodnie przeczyszczający.
Przeznaczone do stosowania u dzieci.

 

DAWKOWANIE:

 

U dzieci poniżej 1. roku życia czopki należy stosować po konsultacji z lekarzem.
Dzieci w wieku 1-3 lat: stosuj doodbytniczo, na noc jednorazowo ½ czopka krojonego wzdłuż.
Dzieci w wieku 3-6 lat: jednorazowo 1 do 2 czopków, na noc.
Efekt przeczyszczający następuje po 15-60 minutach od zastosowania.
Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania polietylenowego.

 

 

SKŁAD:

 

Glyceroli suppositoria z glicerolu 86 %, bezwodny węglan sodu, kwas stearynowy

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Czopków glicerynowych 1 g Avena nie należy stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy, przy ostrej niewydolności nerek,
zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej.
Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka u dziecka utrzymuje się zaparcie. Należy wtedy
skonsultować się z lekarzem.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Czopki należy
przechowywać w kartoniku, z uwagi na brak oznakowania opakowań polietylenowych.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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