MOVICOL

MOVICOL

Lapsille, jotka kärsivät
lyhyt- tai pitkäaikaisesta
ummetuksesta

Laste
ummet n
ukseen

®

Junior Plain

®

Junior Plain

• Auttaa lapsen suolta toimimaan 		
normaalisti
• Movicolin elektrolyytit suojelevat 		
pientä elimistöä
				
• Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön

MOVICOL

®

Junior Plain

• Ei aiheuta suolen tottumista eikä 		
arvaamatonta suolen toimintaa
• Valmiiseen annokseen voi sekoittaa 		
lapselle hyvin maistuvaa juomaa

Lapsille
ummetuksen
hoitoon

MOVICOL® Junior Plain on lääke 2-11 vuotiaiden
lasten ummetuksen hoitoon.
Pakkauskoko: 30 annospussia

Pehme
nt
auttaa ää,
helpott ,
aa

Vaikuttavat aineet: Makrogoli 3350, Natriumkloridi, Natriumvetykarbonaatti ja Kaliumkloridi.
Makuaineeton.
Annostelu: vasteen mukaan 1-3 annosta/vrk
Yksi lääkeannos: MOVICOL® Junior Plain
-jauhepussi + 1/4 lasillista vettä (62,5 ml)
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen
ennen kuin annat lääkettä lapsellesi.

Myös
ilman
resepti
ä

Makeuttamaton, maustamaton,
laktoositon ja gluteeniton

Tehokas ummetukselle
Lempeä lapselle
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Yksi lapsi viidestä kärsii ummetuksesta
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MOVICOL

Lapsille, jotka kärsivät
lyhyt- tai pitkäaikaisesta
ummetuksesta

Lapsen yökastelu,
virtsanpidätysvaivat ja
tuhriminen johtuvat
monesti ummetuksesta

Muuta Movicol-annosta
taulukon mukaan

®

®

Junior Plain

Junior Plain

Tyypillisiä lapsen
ummetuksen oireita ovat
• ulostuskertoja harvemmin kuin 			
joka kolmas päivä

• vatsakipu

KSE L L E
ETU

• kuiva ja kova uloste
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KAI
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AI

Junior Plain

MOVICOL sekoitetaan veteen ja valmis
annos on helppo juoda
®

MOVICOL in makrogoli 3350 sitoo nestettä
ja kuljettaa sen ruoansulatuskanavan läpi
®

MOVICOL in sisältämät elektrolyytit
huolehtivat neste- ja elektrolyyttitasapainosta
®

MOVICOL®in ansiosta kova kakka
pehmenee ja suoli toimii normaalisti

• 2-6-vuotiaat 1 annospussi/vrk
• 7-11-vuotiaat 2 annospussia/vrk

Bristolin ulosteluokitus
Tyyppi
1

2

Movicolannostus

Pähkinöitä muistuttavia
erillisiä kovia kokkareita
(ulostamisvaikeuksia)

Lisää

Makkaran
muotoinen,
kokkareinen

Lisää

Makkaran muotoinen,
pinnaltaan halkeillut

Oikein

Nakin muotoinen,
pinnaltaan sileä ja
pehmeä

Oikein
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Yksi lapsi viidestä kärsii ummetuksesta

Pehme
nt
auttaa ää,
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Aloitusannos

M

• kipu ulostaessa

LOPPU PITKÄ

• tuhriminen

Ummetuksen hoitoon tarvitaan
nestettä, joka pehmentää kovan
ulosteen eikä rasita elimistöä

®

Pehmeitä tarkkarajaisia
palasia
(ei ulostamisvaikeuksia)

Vähennä

Kelluvia,
repaleisia palasia,
löysää ulostetta

Vähennä

Vetinen uloste,
ei kiinteitä palasia

Vähennä
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