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Czopki glicerynowe /dzieci/ 1 g 10 czop.
 

Cena: 7,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 g

Opakowanie 10 czop.

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Glyceroli suppositoria

Opis produktu
 

Suppositoria glyceroli

Skład:
Glyceroli suppositoria.
Przygotowane wg receptury FPz glicerolu 86% bezwodnego węglanu sodu kwasu stearynowego.

Wskazania do stosowania: 
W zaparciach, jako środek łagodnie przeczyszczający, przeznaczony do stosowania u dzieci.

Przeciwwskazania: 
Nie stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy, przy ostrej niewydolności nerek, zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych
stanach zapalnych w obrębie jamy brzusznej.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: 
Stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka u dziecka utrzymuje się
zaparcie, należy wtedy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:
Brak danych dotyczących interakcji preparatu.

Droga podania i sposób stosowania:
U dzieci poniżej 1 roku życia czopki należy stosować po konsultacji z lekarzem. Dzieci w wieku 1-3 lat: stosować doodbytniczo, na noc
jednorazowo 1 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.

Przedawkowanie: 
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Dotychczas nie odnotowano przypadków wystąpienia i skutków przedawkowania.

Działania niepożądane: 
Po zastosowaniu leku, odnotowano rzadko występujące podrażnienie błony śluzowej odbytnicy, spowodowane nadwrażliwością na
składniki leku. Należy w takim przypadku zaprzestać stosowania leku. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, należy
powiadomić o nich lekarza.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC, przechowywać 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

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.
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