SI
NAVODILO ZA UPORABO

MacroBalans

6 g praška za peroralno raztopino
12 g praška za peroralno raztopino
Makrogol 4000
Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas
pomembne podatke.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije
ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se
posvetujte z zdravnikom.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite
katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu (poglavje
4), obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
Navodilo vsebuje:
1. Kaj je MacroBalans in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti preden boste vzeli MacroBalans
3. Kako jemati MacroBalans
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje MacroBalans praška
6. Dodatne informacije
1. KAJ JE MACROBALANS IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO
MacroBalans vsebuje makrogol 4000 v obliki praška in se uporablja
pri zaprtju. Makrogol veže vodo in poveča količino vode v črevesju.
Kot posledica se trdo blato zmehča, kar privede do normalnega
krčenja črevesja in odvajanja blata. Makrogol ne vpliva na tekočine
v telesu in se izloča z blatom.
2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI
MACROBALANS
Ne jemljite MacroBalans praška:
- če ste alergični (preobčutljivi) na makrogol;
- če imate oviro ali zaporo v črevesju;
- če pri vas obstaja tveganje za predrtje črevesne stene;
- če imate hudo vnetno črevesno bolezen (kot npr. Crohnovo
bolezen, ulcerativni kolitis ali toksični megakolon).
Bodite posebno pozorni pri uporabi MacroBalans praška
Če se je zaprtje razvilo hitro ali se bistveno poslabša. Vzrok je lahko
zapora črevesja.
V takšnih primerih se vedno posvetujte s svojim zdravnikom.
Jemanje drugih zdravil
Ni znanih interakcij.
Nosečnost in dojenje
Ni dovolj podatkov o uporabi MacroBalans praška v času
nosečnosti in dojenja. MacroBalans prašek se lahko uporablja v
času nosečnosti in dojenja le po presoji zdravnika.
3. KAKO JEMATI MACROBALANS
Če zdravnik ni naročil drugače, se držite sledečih navodil za
uporabo in odmerjanje.
Odmerek se lahko vzame neodvisno od dnevnega časa.
MacroBalans praška ne smejo jemati otroci, mlajši od 2 let.
Zdravljenje običajno traja največ 14 dni. Po potrebi se lahko
zdravljenje ponovi. Zdravnik lahko priporoči tudi daljše trajanje
zdravljenja.
Navodilo za uporabo:
Vrečke:
Odprite 1 vrečko in jo raztopite v ca. 2 dl (poln kozarec) tekočine
(voda ali sok). Mešajte, dokler se prašek popolnoma ne raztopi v
tekočini, in popijte raztopino.
Če je potrebno, se lahko za otroke vsebina ene 6 g vrečke raztopi v
1 dl (pol kozarca) tekočine.
Vsebnik:
1-2 merilni žlički praška raztopite v ca. 2 dl (poln kozarec) tekočine
(voda ali sok). Mešajte, dokler se prašek popolnoma ne raztopi v
tekočini in popijte raztopino.
Če je potrebno, se lahko za otroke vsebina 1 merilne žličke raztopi
v 1 dl (pol kozarca) tekočine.

Odmerjanje:
Odrasli in otroci starejši od 8 let:
Običajen odmerek je 1 vrečka (12 g praška) 1-2 krat dnevno,
raztopljena v tekočini.
Pri uporabi vsebnika, je običajen dnevni odmerek 2 merilni žlički
(12 g praška) 1-2 krat dnevno, raztopljeno v tekočini.
Otroci od 4-7 let:
Običajen odmerek je 1 vrečka (6 g praška) 1-2 krat dnevno,
raztopljena v tekočini.
Pri uporabi vsebnika, je običajen dnevni odmerek 1 merilna žlička
(6 g praška) 1-2 krat dnevno raztopljena v tekočini.
Otroci od 2-3 let:
Običajen odmerek je 1 vrečka (6 g praška) enkrat dnevno
raztopljena v tekočini.
Pri uporabi vsebnika je običajen dnevni odmerek 1 merilna žlička
(6 g praška) enkrat dnevno raztopljena v tekočini.
Če ste vzeli večji odmerek MacroBalans praška, kot bi smeli
Večji odmerki lahko povzročijo neželene učinke. V primeru
prevelikega odmerka je potrebno prenehati z uporabo izdelka.
Če ste pozabili vzeti MacroBalans prašek
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji
odmerek. Nadaljujte z zdravljenjem kot je priporočeno v navodilu
za uporabo.
Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega proizvoda, se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom.
4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI
Pri uporabi priporočenih odmerkov se neželeni učinki navadno
ne pojavijo. Ob uporabi večjih odmerkov se lahko pojavijo
gastrointestinalni simptomi, kot so npr. bolečine v trebuhu, občutek
polnosti, napenjanje, driska ali slabost. Preobčutljivostne reakcije
so redke.
Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli
neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega
zdravnika ali farmacevta.
5. SHRANJEVANJE MACROBALANS PRAŠKA
Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Ne uporabljajte vrečk, če so poškodovane.
MacroBalans praška ne smete uporabljati po datumu izteka roka
uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »Uporabno
do«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan
navedenega meseca.
Vrečke in vsebnik shranjujte v suhem prostoru, pri sobni temperaturi.
Po uporabi tesno zaprite pokrov vsebnika.
Raztopina, pripravljena v vodi, je uporabna 24 ur, če se hrani v
hladilniku (2-8 °C).
6. DODATNE INFORMACIJE
Kaj vsebuje MacroBalans prašek
Aktivna učinkovina je makrogol 4000. Proizvod ne vsebuje drugih
sestavin.
MacroBalans prašek ne vsebuje laktoze in sladkorja.
Izgled in vsebina pakiranja
Prašek je bele do rahlo rjave barve.
Pakiranja:
- 20 vrečk x 6 g v škatli,
- 20 vrečk x 12 g v škatli,
- 750 g praška v plastičnem vsebniku. Vsebniku je dodana merilna
žlička za 6 g.
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MacroBalans je medicinski pripomoček.
Vitabalans Oy, Varastokatu 8
FI-13500, Hämeenlinna, Finska

Navodilo je bilo nazadnje pregledano 02/2018.

