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FORLAX proszek do sporządzania roztworu 20 saszetek
zaparcia
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFORLAX proszek do sporządzania roztworu 20 saszetekForlax 10 g jest stosowany w objawowym leczeniu zaparć u
dorosłych i u dzieci w wieku od 8 lat.DziałanieLek ma postać proszku, który należy rozpuścić w szklance wody (co najmniej 50 ml) i
wypić. Aby lek zadziałał potrzeba zwykle 24 do 48 godzin.Leczenie zaparcia za pomocą leków powinno stanowić jedynie uzupełnienie
zdrowego stylu życia i diety.Forlax 10 g zawiera makrogol 4000 jako substancję czynną i należy do grupy leków zwanych lekami
przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym. Działa poprzez zwiększenie ilości wody w stolcu, co pomaga przezwyciężyć problemy
związane ze zbyt wolną pracą jelit. Forlax 10 g nie wchłania się do krwiobiegu i nie ulega rozkładowi w organizmie.Sposób użyciaForlax
10 g należy zawsze przyjmować zgodnie z tą ulotką lub z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować
się z lekarzem lub farmaceutą.Stosowanie u dzieci powyżej 8 lat i dorosłychRekomendowana dawka to jedna - dwie saszetki na dobę,
przyjmowane najlepiej w postaci jednej dawki rano.Dawka dobowa zależy od uzyskanego efektu i wynosi od jednej saszetki co drugi
dzień (szczególnie u dzieci) do maksymalnie dwóch saszetek na dobę.Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance wody (co
najmniej 50 ml) bezpośrednio przed spożyciem, następnie wypić przygotowany roztwór.Uwaga:Działanie leku Forlax 10 g pojawia się w
ciągu 24-48 godzin po podaniu.U dzieci okres stosowania leku Forlax 10 g nie powinien przekraczać 3 miesięcy.Poprawa perystaltyki
uzyskana po stosowaniu leku Forlax 10 g może być utrzymana pod warunkiem przestrzegania zdrowego trybu życia oraz zaleceń
dietetycznych.Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, gdy dojdzie do nasilenia objawów lub w przypadku braku
poprawy.WażneKiedy nie przyjmować leku Forlax 10 gjeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na makrogol (glikol polietylenowy) lub
którykolwiek z pozostałych składników (wymienionych w punkcie 6).jeśli u pacjenta występuje choroba taka jak ciężka choroba
jelit:choroba zapalna jelit (taka, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna, nieprawidłowe zwężenie
jelit)perforacja jelit lub ryzyko wystąpienia perforacji jelitniedrożność jelit lub podejrzenie niedrożności jelitból brzucha o nieznanej
przyczynieSkładSubstancją czynną leku jest makrogol 4000 – 10,00 g w każdej saszetce.Ponadto lek zawiera:sacharynę sodową
(E954), aromat pomarańczowo-grejpfrutowy olejki: pomarańczowy i grejpfrutowy, skoncentrowany sok pomarańczowy, cytral, aldehyd
octowy, linalol, etylu maślan, alfa-terpineol, oktanal, beta-gamma-heksenol, maltodekstryna, guma arabska, sorbitol, butylowany
hydroksyanizol (E320) oraz dwutlenek siarki (E220)
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