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Eva/qu, czopki przeciw zaparciom, 6 czopków + GRATIS
 

Cena: 25,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 6 czopków

Postać czopki

Producent SO.SE.PHARM

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Eva/qu, czopki dla osób dorosłych pomagają w wypróżnieniu. Po wprowadzeniu do odbytu rozpuszczają się, uwalniając pęcherzyki gazu,
które zwiększają ciśnienie na ścianki odbytu co ułatwia wypróżnienie. Czopki Eva/qu działają miejscowo i nie zawierają składników
przeczyszczających.

Zastosowanie

W przypadku opóźnień regularnego rytmu wypróżnień, zarówno okazjonalnych, jak i powtarzających się.
Przygotowanie do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi, gastroenterologicznymi, urologicznymi, USG prostaty
oraz rektoskopią.
Zaplanowane oczyszczanie jelit, niezależnie od wszelkich zajęć - np. w pracy, podróży lotniczej lub kolejowej.
W podróży w celu zapobieżenia uporczywym zaparciom, szybko i skutecznie doprowadzając do wypróżnienia.

Sposób użycia

Wyjęty czopek z opakowania wprowadzić do kanału odbytu popychając aż do chwili jego pełnego wprowadzenia.
Jeżeli okaże się to konieczne, w przypadku obecności zmian chorobowych lub hemoroidów, czopek należy wprowadzić po jego
wcześniejszym natłuszczeniu olejem wazelinowym lub olejem z oliwek.
Czopek zaczyna rozpuszczać się natychmiast i daje początek bodźcowi stymulującemu wypróżnienie. Pomimo, że bodziec
wyzwalający jest odczuwalny w krótkim okresie czasu od wprowadzenia czopka, należy powstrzymać się od wypróżnienia przez
kilka minut. W tym czasie należy raczej chodzić niż siedzieć.

Skład
Dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.

Przechowywanie
W suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Czopki Eva/qu dla dorosłych nie powinny być używane przez dzieci i młodzież poniżej 12. roku życia.
Nie stosować produktu po upływie daty ważności wydrukowanej na opakowaniu zewnętrznym oraz na opakowaniu
bezpośrednim każdego czopka.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.
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