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EVA/QU czopki przeciw zaparciom 6 sztuk
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent SO.SE.PHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

Wskazania

Zastosowanie czopków Eva/qu® jest wskazane w przypadku opóźnień regularnego rytmu wypróżniania się, zarówno okazjonalnych jak i
powtarzających się. Delikatne i skuteczne miejscowe działanie fizjologiczne (nie związane z obecnością substancji wchłanianych przez
organizm), powoduje, że czopki Eva/qu® są szczególnie zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, ale również podczas
rekonwalescencji, u osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych motorycznie oraz obłożnie chorych.

Zastosowanie czopków Eva/qu® pomaga również w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi,
gastroenterologicznymi czy urologicznymi, wypróżnieniu przed a także zaraz po porodzie.

Czopki Eva/qu® są nieodzowne także w podróży w celu uniknięcia uporczywych zaparć, ponieważ szybko i skutecznie doprowadzają do
wypróżnienia.

 

Działanie  

W przypadku zaparć wywołanych zablokowaniem kału konieczne jest miejscowe działanie uwalniające. Dzięki swojemu działaniu lekko
musującemu czopki Eva/qu® przesuwają masy kałowe zatrzymywane w bańce odbytnicy i są bodźcem do ich szybkiego
usunięcia.Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytu, pęknięciom skóry czy
wystąpieniu hemoroidów.
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Sposób użycia

Czopek po wyjęciu z opakowania wprowadzić do kanału odbytu popychając go 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 rozpuszczac się natychmiast i daje początek bodźcowi
stymulującemu wypróżnienie. Pomimo, że bodziec wyzwalający chęć wypróżnienia odczuwalny jest w krótkim czasie od wprowadzenia
czopka, należy powstrzymać się od wypróżnienia przez kilka minut. W tym czasie (o ile to możliwe) należy raczej chodzić niż siedzieć lub
leżeć.

 

Skład

Czopki Eva/qu® nie są lekiem. W ich skład wchodzi dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenie glikolu
rozpuszczalnym w wodzie. Są to składniki często używane w przemyśle kosmetycznym i spożywczym, całkowicie bezpieczne dla
organizmu. Czopki naturalnie i skutecznie przywracają normalne wypróżnienia dzięki swojemu działaniu, opartemu wyłącznie o
mechanizm fizjologiczny.
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