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Sanofi DulcoSoft Wyrób medyczny roztwór doustny 250 ml
 

Cena: 35,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać prosz.do sporz.roztw.doust.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
neutralny smak,łagodzi zaparcia,łagodnie pobudza perystaltykę,od 6+ miesiąca życia,z dołączoną miarką,bez cukru,bez glutenu

Składniki
10 ml roztworu zawiera 5 g makrogolu 4000, Pozostałe składniki: sorbinian potasu (środek konserwujący), makrogol 400, kwas
cytrynowy, woda oczyszczona

Stosowanie
Instrukcja użycia: Neutralny smak; można go zmieszać z dowolnie wybranym napojem, np. ze szklanką wody lub z innym płynem -
sokiem owocowym lub herbatą (około 150 ml).

Dawka: 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 wypróżnienia (miękkie masy kałowe).

Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z instrukcją używania.

Najlepiej, aby zalecana dawka dobowa była przyjmowana rano w pojedynczej dawce

Dorośli i dzieci powyżej 8 lat / Dawka dobowa 20-40 ml
Dzieci 4-7 lat / Dawka dobowa 16-32 ml
Dzieci 2-3 lata / Dawka dobowa 8-16 ml
Dzieci powyżej 6 miesiąca do roku / Dawka dobowa 8 ml

W przypadku stosowania produktu u dzieci poniżej 8 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
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Należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia butelki.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE0482
Znak CE - zgodność z przepisami UE - CE0373

Zawartość opakowania
250

Opis
Sanofi DulcoSoft Wyrób medyczny roztwór doustny 250 ml
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