
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

DulcoSoft płyn 250ml
 

Cena: 33,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Opella Healthcare Poland

Postać płyn

Substancja
czynna

makrogol

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 2 roku życia

Opis produktu
 

Jak działa produkt DulcoSoft?

Dulcosoft, zawierający w swoim składzie makrogol 4000 dzięki wysokiej zdolności wiązania wody służy jako jej nośnik i bezpośrednio
transportuje ją do okrężnicy. DulcoSoft zmiękcza twarde masy kałowe, co prowadzi do nasilenia perystaltyki jelitowej i ułatwia
wypróżnianie. DulcoSoft wywiera działanie w sposób czysto fizyczny: nie jest wchłaniany przez organizm oraz ulega wydaleniu wraz z
kałem w postaci niezmienionej.

Kiedy mogę stosować DulcoSoft?

DulcoSoft można stosować w przypadku objawowego leczenia zaparć i zmiękczania twardych mas kałowych. Dodatkowo produkty w
formie roztworu można używać w przypadku przewlekłych zaparć.

Jak długo mogę stosować DulcoSoft?

Produkt DulcoSoft roztwór 250 ml oraz DulcoSoft Junior można stosować do 3 miesięcy, natomiast produkt DulcoSoft proszek należy
stosować do 1 miesiąca. Jeżeli zaparcia będą się utrzymywać, należy zbadać ich przyczynę.

Dlaczego warto wybrać DulcoSoft:

Może być rozcieńczany w dowolnym napoju (woda, sok owocowy czy herbata)
Bez cukru
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Bez glutenu

Produkt DulcoSoft może być rozwiązaniem dla:

Dla osób cierpiących na przewlekłe zaparcia (roztwory)
Dla osób szukających łagodnego produktu na zaparcia
Dla kobiet w ciąży i karmiących piersią (po konsultacji z lekarzem)
Dla diabetyków, ponieważ produkt nie zawiera cukru
Dla pacjentów stosujących dietę niskosodową

Wskazania DulcoSoft (roztwory):

Objawowe leczenie zaparć
Zmiękczanie twardych mas kałowych
W ostrych i przewlekłych zaparciach

Wskazania DulcoSoft (proszek):

Objawowe leczenie zaparć
Zmiękczanie twardych mas kałowych

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 8 r.ż.:

20-40 ml

Dzieci od 4 do 7 lat*:

16-32 ml

Dzieci od 2 do 3 lat*:

8-16 ml

Skład:

10 ml płynu DulcoSoft zawiera 5 g makrogolu 4000.

*Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 8 lat powinno być nadzorowane przez lekarza
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