PROSPECT

Supliment alimentar cu îndulcitor

PROLAX KIDS
PROLAX
PROLAX FORTE
pulbere pentru soluție orală
COMPOZIȚIE
PROLAX KIDS, pulbere pentru soluție orală 6,9 g
Fiecare plic conține:
Macrogol 3350 (polietilenglicol)
Clorură de sodiu
Hidrogenocarbonat de sodiu
Clorură de potasiu

6,60 g
0,19 g
0,08 g
0,025 g

Alte ingrediente: zaharină de sodiu (îndulcitor)

12,80 g
1,140 g
0,336 g
0,302 g
0,150 g

Alte ingrediente: dioxid de siliciu coloidal anhidru (lubrifiant), zaharină de sodiu (îndulcitor)
PROLAX FORTE, pulbere pentru soluție orală 74 g
Fiecare plic conține:
Macrogol 3350 (polietilenglicol)
Sulfat de sodiu anhidru
Hidrogenocarbonat de sodiu
Clorură de sodiu
Clorură de potasiu

REACȚII ADVERSE
Reacțiile adverse care apar cel mai frecvent sunt asociate tractului
gastrointestinal.
Pot apărea tulburări gastrointestinale (distensie abdominală și/sau
durere, greață, vomă, diaree, flatulență și disconfort), reacții de hipersensibilitate (erupții cutanate, urticarie, prurit, șoc anafilactic, edem
angioneurotic).
La depistarea reacțiilor adverse menționate mai sus, cât și la depistarea altor reacții adverse, administrarea produsului se întrerupe și se
va consulta medicul sau farmacistul.

PROLAX, pulbere pentru soluție orală 14,8 g
Fiecare plic conține:
Macrogol 3350 (polietilenglicol)
Sulfat de sodiu anhidru
Hidrogenocarbonat de sodiu
Clorură de sodiu
Clorură de potasiu

Conţinutul unui plic se va dizolva într-un litru de apă. Se va agita
amestecul până la dizolvarea completă a pulberii. Ingestia recomandată constituie 1 litru de soluție pe oră.
Soluția se administrează fie în priză unică (3-4 litri cu o seară înaintea
procedurii), fie fracţionat (2 litri cu o seară înaintea procedurii şi 1-2
litri în dimineaţa procedurii). Luaţi ultima doză cu cel puţin 3-4 ore
înaintea procedurii.
Discutaţi cu medicul cum să utilizați acest produs! Medicul poate
ajusta în mod individual norma recomandată de administrare.

64,0 g
5,70 g
1,68 g
1,51 g
0,75 g

Alte ingrediente: dioxid de siliciu coloidal anhidru (lubrifiant),
zaharină de sodiu (îndulcitor)
PROPRIETĂȚI
Macrogolul 3350 (polietilenglicol) este un polimer cunoscut pentru
efectul său osmotic de reținere a apei la nivelul intestinal. Prin reținerea apei, acesta își mărește volumul și, implicit, volumul scaunului
intestinal. Volumul lichidelor intestinale neabsorbite este responsabil
de proprietățile laxative ale soluției. Electroliții asociați cu macrogol
3350 ajută la menţinerea sărurilor normale ale corpului şi a balanţei
apei.
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE
PROLAX KIDS, PROLAX
Ameliorarea tranzitului intestinal (în stări de constipație).
PROLAX FORTE
Curățarea eficientă a intestinului înainte de examinare endoscopică
sau stări care necesită o golire completă și curățare a intestinului.
MOD DE UTILIZARE
PROLAX KIDS
Copii cu vârsta peste 8 ani
1 plic pe zi.
Conţinutul unui plic se va dizolva în 62,5 ml (1/4 pahar) de apă.
PROLAX
Adulți
1 plic pe zi.
Conţinutul unui plic se va dizolva în 200 ml de apă.
Efectul PROLAX KIDS, PROLAX se manifestă după 24-48 de ore de la
administrare.
Utilizarea prelungită, de obicei, nu este recomandată.
PROLAX FORTE
PROLAX FORTE este destinat numai adulţilor!
O curățare completă a intestinului este necesară în pregătirea pentru
unele teste de diagnostic (examene radiologice sau endoscopice ale
intestinului gros) și în alte stări care necesită o golire a intestinului.
PROLAX FORTE se administrează pe cale orală.
Doza recomandată este de 1 litru soluţie reconstituită/15-20 kg, ceea
ce corespunde cu o doză medie de 3-4 litri soluţie reconstituită (în
funcție de masa corporală).

CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la macrogol 3350 sau la oricare dintre componentele produsului.
Sarcina și perioada de alăptare.
Obstrucție a intestinului, perforație a peretelui intestinal sau risc de
perforație, boală intestinală inflamatorie severă.
Colită toxică sau megacolon toxic.
Tulburări severe ale stării generale, precum deshidratarea sau insuficiența cardiacă severă.
ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
A nu se utiliza în calitate de substituent al unui regim alimentar variat.
A se utiliza cu prudență în tulburări hidroelectrolitice sau în cazul
administrării concomitente a medicamentelor ce cresc riscul de tulburări hidroelectrolitice, inclusiv hiponatriemie și hipokaliemie, sau
poate crește riscul complicațiilor potențiale (de exemplu, la persoanele cu afectarea funcției renale, insuficiență cardiacă sau care sunt
tratați concomitent cu diuretice).
Există posibilitatea ca absorbția anumitor medicamente să fie redusă
în timpul utilizării suplimentului alimentar, astfel încât acestea să nu
acționeze conform așteptărilor. A se reține aportul suplimentului alimentar cu cel puțin 2 ore de la administrarea medicamentelor.
Suplimentul alimentar conține sodiu și potasiu. A se avea în vedere
acest lucru la persoanele cu funcție renală diminuată și la cei ce urmează diete cu restricții de sodiu sau potasiu.
A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate înscrisă pe ambalaj.
NATURA ȘI CONȚINUTUL AMBALAJULUI
PROLAX KIDS
Pulbere pentru soluție orală câte 6,9 g în plic.
PROLAX
Pulbere pentru soluție orală câte 14,8 g în plic.
PROLAX FORTE
Pulbere pentru soluție orală câte 74 g în plic.
Cutii cu 3, 4, 5, 6 și 10 plicuri.
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.
CONDIȚII DE PĂSTRARE
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.
A se păstra la loc protejat de lumină și temperaturi sub 25 °С.
DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
Societatea Comercială BALKAN PHARMACEUTICALS S.R.L.
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
Tеl: (+373) 22 53 61 60
Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului înscris pe ambalaj.

