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Dulcosoft roztwór 250 ml
 

Cena: 40,83 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać syrop

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wrób medyczny

PRODUCENT: Sanofi-Aventis Sp z o.o.

ILOŚĆ:  250 ml

 

Zawarty w wyrobie medycznym Dulcosoft  makrogol 4000 działa przeczyszczająco.

 

 

DZIAŁANIE:

Makrogol 4000 wykazuje osmotyczne działanie przeczyszczające, dzięki niemu wyrób medyczny Dulcosoft syrop jest zalecany przy
objawowym leczeniu zaparć, zmiękczaniu twardych mas kałowych oraz przy ostrych i przewlekłych zaparciach. Roztwór o neutralnym
smaku do rozpuszczania w dowolnym napoju pomaga regulować pracę jelit i zmiękcza masy kałowe, poprawiając komfort wypróżnień.
Makrogol nie wchłania się, zostaje wydalony wraz z kałem. Jego skuteczność nie zmniejsza się mimo długotrwałego stosowania.
Pierwsze efekty działania preparatu odczuwalne są zwykle po 1-3 dniach. Preparat mogą przyjmować kobiety w ciąży, kobiety karmiące
piersią, chorzy na cukrzycę, osoby na diecie niskosodowej.
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WSKAZANIA:

DulcoSoft roztwór, jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w ostrych i przewlekłych

zaparciach oraz do zmiękczania twardych mas kałowych u dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia

 

DAWKOWANIE:

Dawka dobowa

Doro?li i dzieci powy?ej 8.r.?. 20 - 40 ml

Dzieci od 4 do 7 r.?. 16 - 32 ml

Dzieci od 2 do 3 r.?. 8 - 16 ml

Stosowanie u dzieci poniżej 8 lat powinno być nadzorowane przez lekarza.

Produkt można zmieszać z dowolnie wybranym napojem, np. ze szklanką wody, herbaty lub soku (około 150 ml)

Dawkę należy odmierzyć przy użyciu miarki dołączonej do opakowania.

Uwzględniając zalecenia dotyczące dawkowania, dawkę można dostosować do własnych potrzeb i przyjmować codziennie lub co drugi
dzień.

Właściwą dawką jest najmniejsza dawka zapewniająca regularne i komfortowe wypróżnianie ( miękkie masy kałowe).

Najlepiej, aby zalecana dawka dobowa była przyjmowana rano w postaci pojedynczej dawki. 

 

SKŁAD:

10 ml roztworu zawiera 5 g makrogolu 4000. Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas
cytrynowy, woda oczyszczona.

Bez cukru i bez glutenu.

 

OSTRZEŻENIA: 

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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