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Eva/Qu Czopki p/zaparciom 6 czop.
 

Cena: 26,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 6 czop.

Postać -

Producent SO.SE.PHARM

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Eva/qu czopki doodbytnicze przeciw zaparciom naturalnie, skutecznie i bezpiecznie przywracają normalne wypróżnienie.

Działanie i zastosowanie:
Eva/qu czopki doodbytnicze:
nie działają przeczyszczająco
nie uzależniają, mogą być stosowane często i długotrwale
działają miejscowo, łagodnie i fizjologicznie
zawierają wyłącznie substancje naturalne, całkowicie nietoksyczne, nie wchłaniające się, które po aplikacji uwalniają dwutlenek węgla i
wodę
pozwalają zaplanować moment wypróżnienia
działają w oparciu o fizjologiczne mechanizmy – bezpieczne dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dla osób z hemoroidami
nie powodują działań ubocznych, odwodnienia, zaburzeń równowagi elektrolitowej
dają szybki efekt w ciągu kilku minut od zastosowania

Polecane dla:
kobiet w ciąży i karmiących piersią
osób przed zabiegami chirurgicznymi
osób niepełnosprawnych motorycznie
osób podróżujących
osób w podeszłym wieku
osób obłożnie chorych w okresie rekonwalescencji
Czopek po wprowadzeniu rozpuszcza 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 Eva/qu powodują oderwanie
mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie. Ponowne użycie czopka Eva/qu pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego
mechanizmu wypróżniania.

Skład:
Dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.

Stosowanie:
Należy wyjąć czopek z trwale zamkniętego opakowania, a następnie wprowadzić do kanału odbytu popychając aż do chwili jego pełnego
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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 odczuwalny w krótkim okresie czasu od
wprowadzenia czopka, należy powstrzymać się od wypróżnienia przez kilka minut. W tym czasie należy raczej chodzić niż siedzieć.

Zawartość opakowania:
1 opakowanie zawiera 6 czopków.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chroniąc od światła i wilgoci.
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