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Czopki glicerolowe 2 g x 10 czop.
 

Cena: 6,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 czop. (folia)

Postać czop.doodbyt.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Czopki glicerolowe (Glyceroli Suppositoria) to lek o działaniu przeczyszczającym przeznaczony dla osób dorosłych do doraźnego
stosowania.

Wskazania
Czopki glicerolowe przeznaczone są do stosowania w przypadku krótkotrwałych zaparć.

Działanie
Czopki glicerolowe działają przeczyszczająco.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doodbytniczego. Efekt przeczyszczający następuje w niedługim czasie, po około 60 minutach od zastosowania.
Przed zastosowaniem czopek należy wyjąć z opakowania. Dawkowanie leku to 1 do 2 czopków. Jeśli dolegliwością po kilku dniach to
należy zasięgnąć porady lekarza.

Skład
Substancją czynną jest glicerol (Glycerolum).

1 czopek o masie 2 g zawiera 85% glicerolu.

Substancje pomocnicze: kwas stearynowy, bezwodny węglan sodu.

Przeciwwskazania
Nie stosować u osób z uczuleniem na którykolwiek ze składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania Czopków
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Glicerolowych są stany chorobowe odbytnicy.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Czopki glicerolowe na ogół są dobrze tolerowane. Możliwe jest wystąpienie podrażnienia odbytnicy.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Czopki Glicerolowe mogą osłabiać działanie innych produktów leczniczych podawanych doodbytniczo, dlatego zaleca się zachować
kilkugodzinny odstęp między lekami.

Przechowywanie
Lek przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia
Stosować doraźnie. Nie podawać przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka utrzymuje się zaparcie, należy
wtedy skonsultować się z lekarzem.
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