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EVA QU, czopki przeciw zaparciom, 6 sztuk
 

cena: 23,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 6 sztuk

Postać czopki

Producent INNE

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie przeczyszczające

Opis produktu
 

Wskazania

Zastosowanie czopków Eva/qu jest wskazane w przypadku opóźnień regularnego rytmu wypróżniania się, zarówno okazjonalnych 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, rekonwalescencji,
podeszłym wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych.

Zastosowanie czopków Eva/qu pomaga w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi,
gastroenterologicznymi, urologicznymi, USG prostaty oraz rektoskopią. Czopki Eva/qu są nieodzowne w podróży w celu zapobiegnięcia
występowania uporczywych zaprać, szybko i skutecznie doprowadzając do wypróżnienia. Czopki Eva/qu są niezbędne w przypadku
zaplanowanego oczyszczania jelit, niezależnie od wszelkich zajęć - np. w pracy w biurze, spędzania czasu w restauracji, podroży
lotniczej lub kolejowej.

Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytu, pęknięciom skóry czy wystąpieniu
hemoroidów. Ponadto właściwa higiena okolic odbytu może zapobiegać powstawianiu nowotworów.

Działanie

Czopek po wprowadzeniu, rozpuszczają się w ciągu 3-4 minut, uwalniając duże ilości mikropęcherzyków, które wywierają nacisk na
ścianki odbytu. Rozpuszczony czopek zmiękcza zatrzymane masy kałowe. Dzięki musującemu działaniu czopki powodują oderwanie
mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego
mechanizmu wypróżniania.

Skład

Dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.
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 Sposób użycia

Wyjąć czopek z trwale zamkniętego opakowania.

Wprowadzić do kanału odbytu popychając aż 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 rozpuszczać się natychmiast i daje początek bodźcowi stymulującemu wypróżnienie. Pomimo, że bodziec wyzwalający
jest odczuwany w krótkim okresie czasu od wprowadzenia czopka, należy powstrzymać się od wypróżnienia przez kilka minut. W tym
czasie należy raczej chodzić niż siedzieć niż leżeć.

Przeciwwskazania

Czopki Eva/Qu dla dorosłych nie powinny być stosowane przez dzieci i młodzież  poniżej 12 roku życia.

Brak jest przeciwwskazań co do stosowania również przy hemoroidach czy miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego
i długotrwałego stosowania.

Ostrzeżenia

W trakcie aplikacji należy użyć od jednego do kilku czopków.

Po zastosowaniu możliwe jest wystąpienie uczucia niepełnego wypróżnienia lub chwilowe lekkie pieczenie. Wymienione objawy szybko
ustępują i nie powinny niepokoić.

Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywołać podrażnienia.

Zawartość:

6 sztuk.

Sposób przechowywania: poniżej 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SO.SE.PHARM

Pozwolenie: DOC*
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