
 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
 

Aboca Melilax Pediatric, 6 mikrowlewek po 5g
 

Cena: 33,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 6 mikrowlewek

Postać mikrowlewki

Producent ABOCA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Melilax Pediatric przeznaczony jest do leczenia zaparć u dzieci i u niemowląt, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w
przypadku jelita nadwrażliwego), szczelin odbytu i hemoroidów.

Produkt oczyszcza jelito i wykazuje działanie ochronne, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości, podrażnienia i stan zapalny obecne w
czasie zaparcia.

Działanie:
Melilax Pediatric łączy działanie wypróżniające z działaniem ochronnym i w konsekwencji łagodzącym błonę śluzową odbytu.

Podwójne działanie Melilax uzyskiwane jest dzięki PROMELAXIN, kompleksowi miodów nektarowych i spadziowych, odpowiednio
wyselekcjonowanych i przetworzonych na podstawie zawartości monosacharydów, polisacharydów i melanoidyn, wzbogaconemu o
frakcję polisacharydową z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego.

Melilax Pediatric ma działanie wypróżniające, które zapewnia bodziec aktywujący defekację.

Ponadto Melilax Pediatric, dzięki właściwościom przypominającym śluz oraz lepkości, chroni błonę śluzową odbytu podczas
przechodzenia stolca.
Te szczególne właściwości, w połączeniu z działaniem przeciwutleniającym, nadają produktowi zdolność do ochrony, co prowadzi do
łagodzenia błony śluzowej.

Wskazania:
Melilax Pediatric przeznaczony jest do leczenia zaparć u dzieci i u niemowląt, również w przypadku nadwrażliwości trzewnej (jak w
przypadku jelita nadwrażliwego), szczelin odbytu i hemoroidów.

Produkt oczyszcza jelito i wykazuje działanie ochronne, dzięki czemu zmniejsza dolegliwości, podrażnienia i stan zapalny obecne w
czasie zaparcia.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. W przypadku długotrwałych zaparć należy
skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia innych schorzeń.

Dawkowanie i sposób użycia:
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1. Otworzy? mikrowlewk?, usuwaj?c obudow? kaniuli:

- chwyci? za bia?y pier?cie? umieszczony na pojemniku harmonijkowym.  

- drug? d?oni? zgina? obudow? kaniuli do momentu jej z?amania i ca?kowitego oderwania od pier?cienia;

- wysun?? obudow? kaniuli.

2. Na?o?y? kilka kropel produktu wokó? odbytu i wprowadzi? delikatnie kaniul? do odbytu.

3. Wcisn?? do ko?ca mikrowlewk? i nast?pnie trzyma? j? wci?ni?t? do momentu ca?kowitego wyci?gni?cia kaniuli, aby
unikn?? zasysania produktu.

Dawkowanie:   

- Niemowl?ta od 0 do 1 roku ?ycia: pó? mikrowlewki Melilax pediatric 5 g w razie potrzeby.   

- Dzieci od 1 do 3 lat: 1 mikrowlewka Melilax pediatric 5 g w razie potrzeby.   

- Dzieci od 3 do 12 lat: 1 mikrowlewka Melilax pediatric 5 g w razie potrzeby. W przypadku uporczywych zapar? stosowa?
2 dawki jednocze?nie.

Na?o?y? kilka kropel produktu wokó? odbytu i wprowadzi? delikatnie wlewk? do odbytu. ?cisn?? do ko?ca mikrowlewk? i
nast?pnie trzyma? j? wci?ni?t? do momentu ca?kowitego wyci?gni?cia wlewki, aby unikn?? zasysania produktu.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Okres ważności dotyczy produktu zamkniętego i właściwie przechowywanego.

Ważne informacje:
Mikrowlewka jest jednorazowego użytku, dlatego nie może być ponownie stosowana, gdy zużyje się tylko połowę dawki, jak w przypadku
niemowląt.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.centrum-apteka.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such

Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

 
Skład:
Substancje czynne (73,2%): Promelaxin, kompleks miodów i polisacharydów z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego. Mianowany na:
monosacharydy ≥ 50%, polisacharydy (ciężar molekularny > 20 000 Dalton) ≥ 0,3%.
Zawiera ponadto: mieszankę wodno-glicerynową, sok z cytryny, olejek eteryczny z lawendy.
 

Galeria
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