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Ulgix Laxi kaps.miękkie 0,05 g 30 kaps.
 

Cena: 13,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Substancją czynną Ulgix Laxi jest dokuzan sodu o właściwościach powierzchniowo czynnych. Związek ten powoduje zmniejszenie
napięcia powierzchniowego na granicy nabłonka jelita grubego i niestrawionej treści pokarmowej oraz zwiększenie uwalniania wody i
elektrolitów do światła przewodu pokarmowego. Prowadzi to do nasilenia wnikania wody i tłuszczów w głąb mas kałowych, zwiększanie
ich objętości oraz zmienienia konsystencji, skutkujących ułatwieniem procesu defekacji. Dokuzynian sodu nie wpływa na perystaltykę
jelit ani na częstość oddawania stolca.

Wskazania
•Ułatwienie defekacji.
•Profilaktyka i leczenie przewlekłych zaparć.
•Zmniejszenie bolesności w czasie oddawania stolca u pacjentów z guzkami krwawiczymi, szczelinami odbytu itp.
•Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych i chirurgicznych.

Przeciwwskazania
•Nadwrażliwość na dokuzan sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
•Nudności i wymioty.
•Choroby zapalne jelita grubego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.
•Niedrożność lub stany grożące niedrożnością przewodu pokarmowego.
•Krwawienia z przewodu pokarmowego o nieznanej przyczynie.
•Bóle brzucha o niewyjaśnionej etiologii.
•Odwodnienie organizmu.
•Wiek poniżej 6. roku życia.
•Jednoczesne stosowanie z preparatami zawierającymi parafinę płynną (dokuzan sodu zwiększa wchłanianie olejów mineralnych).
•Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
Preparat do stosowania doustnego.
Kapsułkę popić 100 ml (ok. pół szklanki) niegazowanej wody lub soku owocowego. Nie rozgryzać, nie ssać, nie żuć.
•Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 - 4 kapsułki (50 - 200 mg dokuzanu sodu) na dobę.
•Dzieci w wieku 6 - 12 lat: 1 - 2 kapsułki (50 - 100 mg dokuzanu sodu) na dzień.
Działanie leku występuje po 1 - 3 dniach od przyjęcia pierwszej dawki.
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Działania niepożądane
Dokuzan sodu może wchodzić w interakcje z innymi stosowanymi równocześnie lekami. Przed przyjęciem preparatu należy zapoznać
się z listą substancji czynnych, na które wpływa Ulgix Laxi.

Objawy niepożądane w czasie przyjmowania leku Ulgix Laxi występują rzadko i zazwyczaj obejmują:
•dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i wymioty, bóle w nadbrzuszu, biegunka, kolkowe bóle jelit, gorzki
posmak;
skórne reakcje alergiczne, np. wysypkę.

Dodatkowe informacje
Przewlekłe przyjmowanie niedostosowanych dawek (pojawienie się więcej niż 2 - 3 miękkich stolców na dobę) lub nadużywanie może
prowadzić do biegunki i zaburzeń elektrolitowych.
W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać zwiększoną ilość płynów (ok. 2 l/dobę, tj. 6 - 8 szklanek).
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