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Dicopeg Junior, na zaparcia dla dzieci od 6 miesiąca, proszek,
30 saszetek
 

Cena: 47,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 saszetek x 5g

Postać proszek do sporządzenia roztworu
doustnego

Producent VITIS PHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Macrogolum

Wiek od 6 miesiąca

Opis produktu
 

Opis
Dicopeg Junior, wyrób medyczny dla dzieci od 6. miesiąca życia. W sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie podrażnia błony śluzowej.
Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie. Dicopeg Junior ma osmotyczne
działanie przeczyszczające.

Zastosowanie

Przewlekłe zaparcia,
Sporadyczne zaburzenia pracy jelit.

Zalecane spożycie

Dzieci od 6. mż. do 2 lat (o mc. do 12 kg): 1-2 saszetki na dobę.
Dzieci od 2. do 11. rż. (o mc. 12-20 kg): 2-4 saszetki na dobę.
Dzieci powyżej 11. rż. (o mc. >20 kg): 2-6 saszetek na dobę.
Zawartość saszetki rozpuścić w około 62 ml wody i wypić sporządzony roztwór,
Dawkę dzienną można zażywać w kilku podaniach,
Można rozpuścić wszystkie saszetki przewidziane na dany dzień w odpowiedniej ilości wody i wstawić roztwór w zamkniętym
pojemniku do lodówki na okres nie dłuższy niż 24 godziny,
Zaleca się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu od posiłków.

Skład
Makrogol 3350.
Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny.
Nie zawiera glutenu.
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Zawartość w jednej saszetce: Makrogol 3350 / 5 g

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu.
W temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować:

Przy nadwrażliwości na makrogol.
Przy zmianach chorobowych układu pokarmowego lub wydalniczego.
Przy perforacji i/lub niedrożności układu pokarmowego.
Przy chorobach zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniewskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostre rozdęcie
okrężnicy.
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