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Eva/Qu Czopki przeciw zaparciom *6 czop.
 

Cena: 26,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 czop.

Postać -

Producent SO.SE.PHARM

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  Substancje aktywne: dwuwęglan sodu, dwuwinian potasu i substancja pomocnicza.
Wskazania:  Zaparcia u dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.
Działanie:  Czopki Eva/qu nie są lekiem. Naturalnie i skutecznie przywracają normalne wypróżnienia dzięki swojemu działaniu opartemu
wyłącznie o mechanizm fizjologiczny.
Czopek po wprowadzeniu rozpuszcza się w ciągu 3-4 minut uwalniając, duże ilości pęcherzyków gazu, które wywierają nacisk na ścianki
odbytu. Rozpuszczony czopek zmiękcza zatrzymane masy kałowe. Dzięki musującemu działaniu czopki Eva/qu powodują oderwanie
mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka Eva/qu pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego
mechanizmu wypróżniania.
Czopki Eva/qu działają jedynie miejscowo i nie zawierają składników przeczyszczających, które przyswojone przez organizm, mogłyby
wywołać działania niepożądane, takie jak odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitycznej, zapalenie jelita grubego.
Czopki nie powodują efektu uzależnienia.
Opis produktu:  Czopki Eva/qu, pomagają w wypróżnieniu, poprzez odblokowanie kału nagromadzonego w bańce odbytnicy. Dzięki
swojemu składowi rozpuszczają się po wprowadzeniu do odbytu, uwalniając pęcherzyki gazu, które zwiększają ciśnienie na ścianki
odbytu. Stymuluje to ruchy perystaltyczne ostatniego odcinka jelita i ułatwia wypróżnienie. Czopki Eva/qu działają miejscowo, nie
zawierają środków przeczyszczających, działających ogólnoustrojowo.
Przeciwwskazania:  Brak jest przeciwwskazań do stosowania czopków Eva/qu - również przy hemoroidach czy miejscowych zmianach
chorobowych, lub podczas częstego i długotrwałego stosowania.

Czopek składa się z substancji naturalnych i nietoksycznych (dwuwęglan sodu, dwuwinian potasu), wykorzystywanych np. przy
produkcji żywności.

Polietylenoglikol wykorzystany jako nośnik, jest substancją obojętną i nietoksyczną.
Uwaga:  Produkt może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Status:  wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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