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Forlax 10 g ; 20 saszetek
 

Cena: 25,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 g

Opakowanie 20 sasz.

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent IPSEN PHARMA

Rejestracja

Substancja
czynna

Macrogolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: IPSEN Pharma

ILOŚĆ:  20 saszetek

 

Forlax 10 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 20 saszetek. zawiera makrogol 4000 jako substancję czynną i należy do
grupy leków zwanych lekami przeczyszczającym o działaniu osmotycznym.

 

 

DZIAŁANIE:

Działa poprzez zwiększenie ilości wody w stolcu, co pomaga przezwyciężyć problemy związane ze zbyt wolną pracą jelit. Forłax 10 g nie
wchłania się do krwiobiegu i nie jest metabolizowany w organizmie.

 

WSKAZANIA:

Objawowe leczenie zaparć u dorosłych.
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DAWKOWANIE:

Forlax 10 g należy zawsze przyjmować zgodnie z tą ulotką lub z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci powyżej 8 lat i dorosłych Rekomendowana dawka to jedna - dwie saszetki na dobę, przyjmowane najlepiej w postaci
jednej dawki rano.

Dawka dobowa zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi dzień (szczególnie u dzieci) do maksymalnie dwóch
saszetek na dobę. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) bezpośrednio przed spożyciem, następnie
wypić przygotowany roztwór.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest makrogol 4000 -10,00 g w każdej saszetce.

Ponadto lek zawiera:

sacharynę sodową (E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy [olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy], skoncentrowany sok
pomarańczowy, cytral, aldehyd octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma
arabska, sorbitol, butylowany hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)

 

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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