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Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.
 

Cena: 17,19 zł

Opis słownikowy

Marka Herbapol

Postać czopki

Producent Herbapol Wrocław

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Dokuzan

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Laxol to lek stosowany w celu ułatwienia wypróżnienia oraz zmniejszenie bolesności w trakcie oddawania stolca. Laxol zawiera
anionowy związek powierzchniowo czynny, więc nie działa na jelito grube tylko zwiększa objętość i konsystencję stolca. Czopki można
stosować u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Skład Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Substancją czynną leku jest sodu dokuzynian (Natrii docusas)

1 czopek zawiera 100 mg dokuzyninanu sodu.

Substancja pomocnicza: tłuszcz stały.

Działanie Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Laxol zawiera dokuzynian sodu, czyli anionowy związek powierzchniowo czynny, który powoduje zmniejszenie napięcia
powierzchniowego i ułatwia przenikanie wody oraz tłuszczów w głąb mas kałowych w jelicie grubym. Działanie leku Laxol nie jest
związane z pobudzaniem perystaltyki, a zwiększeniem objętości i zmiany konsystencji stolca w wyniku czego następuje wypróżnienie.
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Wskazania Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Lek Laxol stosuje się w celu ułatwienia defekacji i zmniejszenia bolesności w trakcie oddawania stolca.

Dawkowanie Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czopki Laxol podaje się doobytniczo.
Przed użyciem należy rozerwać trójkątny koniec folii, wyjąć czopek z blistra i wprowadzić do odbytnicy.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 czopek dwa razy na dobę.

Przeciwwskazania Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Kiedy nie stosować leku Laxol:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub pozostały składnik tego leku;
u osób z: zapalnymi chorobami jelita grubego, hemoroidami, szczeliną odbytu, niedrożnością jelit, bólem brzucha o niewyjaśnionej
przyczynie.

Informacje dodatkowe Laxol, 100 mg czopki, 12 szt.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Laxol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy przyjmować leku Laxol długotrwale. Długotrwałe stosowanie może powodować atonię okrężnicy i hipokalemię.

Przechowywać:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Laxol nie należy stosować z parafiną płynną, gdyż substancja czynna zwiększa wchłanianie olejów mineralnych oraz innych leków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:
W okresie ciąży nie zaleca się stosowania czopków Laxol w tym okresie.

Karmienie piersią:
Substancja czynna leku Laxol przenika do mleka kobiecego i może działać przeczyszczająco u niemowląt karmionych piersią.
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