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DulcoSoft Makrogol 4000, roztwór doustny, 250 ml
 

Cena: 33,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać roztwór doustny

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Wiek od 2 roku życia

Opis produktu
 

Opis
DulcoSoft Makrogol 4000, roztwór doustny poprawia komfort wypróżnień oraz reguluje pracę jelit.

Zastosowanie
Regulacja pracy jelit. Do stosowania w objawowym leczeniu zaparć oraz zmiękczaniu twardych mas kałowych.

Sposób użycia

Produkt ma neutralny smak; można go 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 wypróżnienia (miękkie masy kałowe).

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

Dorośli i dzieci powyżej 8 r. ż. / Dawka dobowa: 20-40 ml
Dzieci od 4 do 7 r. ż. / Dawka dobowa 16-32 ml
Dzieci od 2 do 3 r. ż. / Dawka dobowa 8-16 ml

Skład
10 ml roztworu zawiera 5 g makrologu 4000, Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas
cytrynowy. woda oczyszczona, Zawiera 5 g makrogolu 4000 na 10 ml wody, w postaci roztworu doustnego.

Przechowywanie

Należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia butelki.
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Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Produkt odpowiedni dla: kobiet w ciąży oraz karmiących piersią - pod nadzorem lekarza, osób chorych na cukrzycę: płyn nie
zawiera cukru, pacjentów stosujących dietę niskosodową.
Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 8 lat powinno być nadzorowane przez lekarza.
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