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czopki musujące
- eva/qu® - czopki przeciw zaparciom dla dorosłych,
- eva/qu® Bambini - czopki przeciw zaparciom dla dzieci
Wyrób medyczny

Czopki przeciw zaparciom – musujące działanie ﬁzjologiczne.
Usuwanie nagromadzonego i niewydalonego przez odbyt kału drogą naturalnego wypróżniania.
Skuteczne w przywracaniu normalnej sprawności mechanizmu defekacji.
Zaparcia, zatwardzenie
Wypróżnienia powinny następować każdego dnia lub przynajmniej raz na 2 lub 3 dni. Opóźnienia w wypróżnianiu się
obciążają organizm i z biegiem czasu mogą wywołać komplikacje.
Przedłużające się zaparcie, bez podejmowania żadnych właściwych środków zaradczych, może wywołać podrażnienie
psychoﬁzyczne, bóle głowy i brzucha, wysypki skórne, niemożność utrzymania moczu/stolca, niedrożność jelit, hemoroidy i
pęknięcia skóry.
W większości przypadków przyczyną zaparcia nie jest zwolniona praca jelit, ale zablokowanie kału na ostatnim odcinku
jelit w tzw. bańce odbytnicy.
Działania odblokowujące i usuwające masy kałowe
Przy zaparciach wywołanych zablokowaniem kału konieczne jest miejscowe działanie uwalniające.
Dzięki swojemu efektowi musującemu czopki eva/qu® odblokowują kał zatrzymany w bańce odbytnicy i dają impuls
do jego szybkiego usunięcia.
Czopki eva/qu® działają jedynie miejscowo i nie zawierają składników przeczyszczających, które przyswojone przez
organizm, mogłyby wywołać działania niepożądane takie jak: poważne odwodnienie, zaburzenia równowagi elektrolitycznej,
zapalenie jelita grubego wywołane środkami przeczyszczającymi etc.
Czopki eva/qu® nie wywołują efektu uzależnienia. Stosuje się je kiedy opóźnienie defekacji staje się ewidentne.
Funkcja
Czopek po wprowadzeniu rozpuszcza się w ciągu kilku minut uwalniając przy tym bardzo duże ilości mikropęcherzyków,
które wywierając nacisk masują ścianki odbytu. Pomimo gwałtownego uczucia konieczności wypróżnienia należy
powstrzymać się co najmniej 5 minut, aby umożliwić całkowite wypróżnienie. Czopki eva/qu® zmiękczają zatrzymane
masy kałowe, a dzięki musującemu działaniu powodują oderwanie mas kałowych i ich szybkie i efektywne wydalenie.
Ponowne użycie czopka eva/qu® pomaga w przywróceniu sprawności spowolnionego mechanizmu wypróżniania się.
Wskazania
Czopki eva/qu® dla dorosłych są wskazane dla dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.
Czopki eva/qu® Bambini zalecane są dla dzieci pomiędzy 2 a 12 rokiem życia.
Użycie czopka eva/qu® jest wskazane zawsze w przypadku opóźnień regularnego rytmu wypróżniania się, zarówno
kiedy ma to miejsce okazjonalnie jak i sposób powtarzający się.
Delikatne i skuteczne miejscowe działanie ﬁzjologiczne, bez obecności substancji wchłanianych przez organizm powoduje,
że czopki eva/qu® są szczególnie zalecane w okresie ciąży, w okresie karmienia piersią, rekonwalescencji, podeszłym
wieku, u osób niepełnosprawnych motorycznie oraz u osób obłożnie chorych.
Zastosowanie czopków eva/qu® pomaga w przygotowaniu do opróżnienia odbytu przed zabiegami chirurgicznymi,
gastroenterologicznymi, urologicznymi, USG prostaty oraz rektoskopią. Są nieodzowne w podróży, kiedy może dojść do
uporczywego zaparcia, szybko i skutecznie doprowadzając do wypróżnienia. Pozwalają zaplanować wypróżnienie w dowolnym
czasie, nie kolidując z zajęciami. Utrzymując bańkę odbytnicy wolną od mas kałowych, zapobiegają zapaleniom kanału odbytnicy,
pęknięciom skóry czy hemoroidom. Ponadto właściwa higiena okolic odbytu może zapobiec rozwijaniu się tkanki nowotworowej.

Przeciwwskazania
Brak jest przeciwwskazań do stosowania czopków eva/qu® przeciw zaparciom - nawet przy hemoroidach czy
miejscowych zmianach chorobowych lub podczas częstego i długotrwałego stosowania. Czopek składa się z substancji
naturalnych i całkowicie nietoksycznych (dwuwęglan sodu, dwuwinian potasu) wykorzystywanych często przy produkcji
żywności. Polietylenoglikol wykorzystywany jako podłoże i nośnik, jest substancją całkowicie obojętną, nieprzyswajaną
przez organizm i nietoksyczną.
Zalecana dawka
1 czopek w razie potrzeby.
Sposób użycia
Wyjąć czopek z trwale zamkniętego opakowania, wprowadzić do kanału odbytu popychając aż do chwili jego pełnego
wprowadzenia. Jeśli okaże się konieczne, np. przy zmianach chorobowych, hemoroidach, czopek należy wprowadzić po
jego wcześniejszym natłuszczeniu olejem wazelinowym lub oliwą z oliwek. Czopek natychmiast się rozpuszcza i wywołuje
chęć wypróżnienia. Ale ważne jest aby działanie było zakończone! Nawet jeśli chęć wypróżniania pojawia się szybko zaleca
się kilkuminutowe powstrzymanie wypróżniania; pomocne będzie poruszanie się, a nie czekanie w pozycji siedzącej lub
leżącej.
Uwagi i środki ostrożności
Uczucie niepełnego wypróżnienia lub lekkiego pieczenia, nie powinny niepokoić, gdyż szybko mijają.
Czopki zawierają polietylenoglikol, który może wywołać podrażnienie.
Produkt wskazany jest w przypadku zaparć odbytniczych, w związku z czym brak skuteczności (wypróżnienia) może
wskazywać na inny problem (np. zaparcia w okrężnicy), w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem
prowadzącym.
Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Preparatu nie należy używać do celów innych niż określonych we wskazaniach.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Na chwilę obecną nie są znane działania niepożądane wynikające ze stosowania produktu.
W przypadku wystąpienia specyﬁcznych reakcji należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem
prowadzącym lub farmaceutą.
Przechowywanie i stosowanie
Nie stosować produktu po upływie daty ważności wydrukowanej na opakowaniu zewnętrznym oraz na opakowaniu
bezpośrednim każdego czopka.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
NIE ZAŚMIECAĆ ŚRODOWISKA PUSTYMI OPAKOWANIAMI
Niewykorzystany produkt i powstałe z niego odpady powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
Skład
Dwuwęglan sodu i dwuwinian potasu zawieszone w polietylenoglikolu rozpuszczalnym w wodzie.
Zawartość opakowania
eva/qu® dorośli: 6 czopków przeciw zaparciom po 4,8 g każdy
eva/qu® Bambini dla dzieci: 6 czopków przeciw zaparciom po 1,9 g każdy
Musujący czopek eva/qu® jest wyrobem medycznym.
Dobrze tolerowany i skuteczny, dzięki naturalnemu i ﬁzjologicznemu działaniu przywracającemu prawidłowe
wypróżnienia.
Producent: So.Se.PHARM S.r.l. - Via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (Rzym) - Włochy
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