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Dicopeg Junior 100 g
 

Cena: 51,83 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 100 g

Postać proszek

Producent/
Dystrybutor

VITIS PHARMA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Skład: makrogol 3350. Substancje pomocnicze: dwutlenek krzemu, aromat, sól sodowa sacharyny. Nie zawiera glutenu.  
Wskazania Dicopeg Junior jest szczególnie zalecany w przypadku przewlekłych zaparć oraz w przypadku sporadycznych zaburzeń
pracy jelit. Dzięki swoim właściwościom hydrofilowym Dicopeg Junior zmiękcza stolec ułatwiając wypróżnienie przy czym nie powoduje
skurczów, bólów brzucha ani nagłego parcia. Skuteczność wyrobu nie zmniejsza się z upływem czasu.  Dicopeg Junior ma postać
proszku do sporządzenia roztworu doustnego.  Działanie Dicopeg Junior jest wyrobem medycznym o osmotycznym działaniu
przeczyszczającym, który w sposób naturalny reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany i nie ulega fermentacji w jelitach. Nie podrażnia
błony śluzowej. Jest wydalany z kałem w niezmienionej formie. Od 6. miesiąca życia !  Dawkowanie Zalecane dawkowanie (Dicopeg
Junior 100 g):  Od 6 miesiąca życia do 2 lat (do 12 kg): 0,8 g produktu na kilogram masy ciała dziennie  Od 2 do 11 roku życia (od 12 kg
do 20 kg): 1 g produktu na kilogram masy ciała dziennie  Powyżej 11 roku z˙ycia (lub > 20 kg): 10-30 g produktu dziennie  Dawkę można
zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Najodpowiedniejszą dawkę dzienną dla osoby z
danej grupy wiekowej ustala się na podstawie masy ciała dziecka i stopnia zaparcia. Zaleca się w tym celu skonsultować z lekarzem.
Przed podawaniem produktu małym dzieciom należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Zazwyczaj największa potrzebna dawka
dzienna nie przekracza 30 g produktu.  Sposób stosowania (proszek): dozownikiem, na którym zaznaczone sa? dawki: 0,5 g (pierwsza
kreska), 1 g (druga kreska), 2 g (pełna miarka) odmierzamy zalecana? dzienna? dawke? produktu. Pełny dozownik (2 g) nalez˙y
rozpus´cic´ w około 1/4 szklanki wody (25 ml) i wy- pic´ sporza?dzony roztwór. Dawke? dzienna? moz˙na zaz˙ywac´ w kilku podaniach.
Produkt rozpuszczony w odpowiedniej obje?tos´ci wody moz˙e byc´ przechowywany w lodówce maksymalnie przez 24 godziny.  Zaleca
się zażywać Dicopeg Junior w długich odstępach czasu od posiłków. 
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