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Czopki glicerolowe 2 g 10 czop.
 

Cena: 6,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 10 czop.

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

Substancja
czynna

Glyceroli suppositoria

Opis produktu
 

O produkcie
Czopki glicerolowe
czopki / 1 g, 2 g / lek OTC

Skład: glicerol 86%, bezwodny węglan sodu, kwas stearynowy.

Wskazania: w zaparciach jako środek delikatnie przeczyszczający.

Przeciwwskazania: Czopków glicerolowych nie można używać w chorobach nowotworowych odbytnicy, przy ostrej niewydolności nerek,
zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej.

Działania niepożądane: Na ogół dobrze tolerowane, mogą powodować podrażnienia odbytnicy.

Czopki glicerolowe a inne leki: Mogą osłabić działanie innych, jednocześnie stosowanych doodbytniczo leków. Należy zachować
kilkugodzinny odstęp w stosowaniu.

Dawkowanie: Stosować doraźnie.
Czopki 1 g: Dzieci poniżej 1 roku życia czopki należy stosować po konsultacji z lekarzem. Dzieci w wieku 1-3 lat: stosować 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.
Czopki 2 g: Dzieci w wieku 6-12 lat i dorośli: jednorazowo 1-2 czopki, na noc. Wypróżnienie powinno nastąpić po 15-60 minutach od
zastosowania. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia, z uwagi na możliwość zastosowania czopków glicerolowych 1 g.

Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka utrzymuje się zaparcie – należy wtedy
skonsultować się z lekarzem.
Mechanizm działania: Za działanie przeczyszczające czopków odpowiada osmotycznie czynny glicerol oraz mydło stearynowe,
działające poprzez miejscowe podrażnienie jelit, zwiększając perystaltykę i ułatwiając wypróżnienie.

Podmiot odpowiedzialny:
Farmina sp. z.o.o.
ul. Lipska 44,
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