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DICOSTOP 4 saszetki
 

Cena: 6,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 sasz.

Postać saszet.

Producent VITIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDICOSTOP 4 saszetkiDicoSTOP to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia ostrych i przewlekłych biegunek oraz
dolegliwości bólowych związanych z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego. DicoSTOP to preparat jednorazowego użytku w
formie płynu do stosowania u dzieci, jak i dorosłych.Diosmektyt to naturalna glinka o strukturze cienkich nakładających się na siebie
krystalicznych płytek. Posiada wysoką zdolność wiążącą płynów obecnych w jelitach wraz z obecnymi bakteriami i wirusami. Zawarty w
składzie Diosmektyt łączy się z glikoproteinami warstwy śluzowej pokrywającej ścianę przewodu pokarmowego i zmienia ich
charakterystykę fizyczną, tworząc chłonny żel, którego zadaniem jest ochrona przed nadmiernym wydzielaniem kwasu i substancjami
drażniącym żołądek. Stanowi również barierę ochronną przeciw mechanizmom zapalnym. Zagęszcza konsystencję stolca i powoduje
spowolnienie jego wydalania.Sposób użyciaDzieci w wieku 2-6 lat: 1 saszetka 1-2 razy dziennie.Dzieci w wieku 6-12 lat: 1 saszetka 2-3
razy dziennie.Dorośli: 1 saszetka 3 razy dziennieEnergicznie ugnieść zawartość saszetki przed jej otwarciem.Produkt może być
przyjmowany bezpośrednio lub rozpuszczony w szklance wody, lub w innych napojach (sok, jogurt).Po otwarciu zawartość saszetki
powinna być przyjęta w całości.W przypadku małych dzieci zawartość saszetki można podać w butelce do karmienia, po zmieszaniu z
50 ml wody lub innego napoju, podzieloną na 2-3 dawki w ciągu dnia.Możliwe jest także dodanie preparatu do pokarmów
półpłynnych.Najlepiej przyjmować preparat pomiędzy posiłkami.WażneNie stosować wyrobu medycznego u dzieci przed ukończeniem
drugiego roku życia.Nie stosować wyrobu w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki tego wyrobu medycznego.Nie stosować
wyrobu medycznego u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.Nie stosować tego wyrobu medycznego podczas używania innych
wyrobów lub leków doustnych: zdolność chłonna diosmektytu może niekorzystnie wpływać na ich skuteczność.SkładnikiSkładnik
aktywny: diosmektyt (1,5 g).Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, EDTA, guma karaya, metyloparaben sodowy, estry sacharozy i
kwasów tłuszczowych, aromaty, kwas cytrynowy, benzoesan sodowy, sukraloza.ProducentProducentSIIT srlVia Ariosto 50/6020090
Trezzano sul NaviglioMilano, WłochyDystrybutorVitis Pharma Sp. z o.o.ul. Giełdowa 7/901-211 Warszawa
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