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CZOPKI GLICEROLOWE CZOPK 2 G 10 CZO
 

Cena: 6,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 g

Opakowanie 10 czop. (folia)

Postać -

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Glyceroli suppositoria

Opis produktu
 

Avenalax
Glyceroli suppositoria
Czopki doodbytnicze, 2 g
10 szt.

 

Czopki glicerolowe Avenalax to produkt leczniczy, który stosuje się w zaparciach jako środek
o działaniu łagodnie przeczyszczającym. Lek można stosować u osób dorosłych oraz dzieci w wieku
powyżej 6 roku życia. 

Skład: glicerol 85%, kwas stearynowy, węglan sodu.

 

Dawkowanie: lek do stosowania doodbytniczego. Zalecana dawka: Dorośli i dzieci powyżej 6 roku
życia: jednorazowo 1 do 2 czopków, na noc. Efekt przeczyszczający następuje po 15-60 minutach od
zastosowania. Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania.

Wskazania: w zaparciach, jako środek łagodnie przeczyszczający.

 

Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku; w chorobach nowotworowych
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odbytnicy; przy ostrej niewydolności nerek; zapaleniu wyrostka robaczkowego i innych stanach
zapalnych w obrębie jamy brzusznej.

 

Działania niepożądane: jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią. Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją
narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (1/100
do <1/10); niezbyt często (1/1000 do <1/100); rzadko (1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10
000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych
danych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej odbytnicy,
spowodowane nadwrażliwością na składniki leku – rzadko .

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności: stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w
przypadku, gdy mimo podania czopka utrzymuje się zaparcie, należy wtedy skonsultować się z
lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 roku życia, z uwagi na możliwość
zastosowania leku 1 g.

 

Numer pozwolenia: 19397

 

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.
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