
ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
Ιατροτεχνολογικό προϊόν
Macrogol 4000 125g
Φιάλη 250ml µε δοσοµετρικό πώµα

Χωρίς Ζάχαρη
Χωρίς Γλουτένη

Ενήλικες και παιδιά άνω των 8 ετών:

Παιδιά µεταξύ 4 και 7 ετών:
16-32ml/ηµέρα (ισοδυναµούν µε 8-16g Macrogol) να λαµβάνονται κατά προτίµηση εφάπαξ το πρωί.

Κάθε κουτί περιέχει µια φιάλη των 250 ml µε δοσοµετρικό πώµα.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

20-40ml/ηµέρα (ισοδυναµούν µε 10-20g Macrogol) να λαµβάνονται κατά προτίµηση εφάπαξ το πρωί.

Παιδιά µεταξύ 2 και 3 ετών:

Μία φιάλη των 250 ml περιέχει: 125 g macrogol 4000.

1.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Laxaney Macro είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν µε καθαρτική δράση, µέσω ωσµωτικού 
µηχανισµού, που ρυθµίζει την εντερική λειτουργία. Δεν απορροφάται και δεν πέπτεται (δεν ζυµώνεται) 
από το έντερο, δεν ερεθίζει το βλεννογόνο και αποβάλλεται µε τα κόπρανα αναλλοίωτo. Χάρη στη 
συγγένειά του µε το νερό, το Laxaney Macro, µαλακώνει τα κόπρανα διευκολύνοντας την αφόδευση. 
Η δράση του δεν µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου.

Έκδοχα: καθαρό νερό, κιτρικό οξύ, άρωµα, βενζοϊκό νάτριο, σορβικό κάλλιο, σουκραλόζη.

1.5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Laxaney Macro είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που βασίζεται στο Marcrogol 4000. 

  - της χρόνιας δυσκοιλιότητας 

1.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

  - του κοπρώµατος (κατάσταση που αναφέρεται επίµονη δυσκοιλιότητα µε συσσώρευση κοπράνων στο   
     ορθό ή/και στο κόλον και επιβεβαιώνεται µε κλινική εξέταση της κοιλιάς ή του ορθού)

1.2 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το Laxaney Macro ενδείκνυται για τη θεραπεία:

 Μην λαµβάνετε το Laxaney Macro σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) σε οποιοδήποτε από τα 
συστατικά του, αν έχετε εντερική διάτρηση ή/και απόφραξη, γνωστές εντερικές ή γαστρικές βλάβες, 
σοβαρές φλεγµονώδεις παθήσεις του εντέρου (όπως νόσο του Crohn) ελκώδη κολίτιδα ή τοξικό 
µεγάκολο. 
1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ

  - της δυσκοιλιότητας µε περιστασιακούς ή χρόνιους κολικούς

8-16ml/ηµέρα (ισοδυναµούν µε 4-8g Macrogol) να λαµβάνονται κατά προτίµηση εφάπαξ το πρωί.

Μην χρησιµοποιείται το Laxaney Macro για περισσότερες από 30 συνεχόµενες ηµέρες. Εάν τα 
συµπτώµατα επιµένουν, συµβουλευτείτε ένα γιατρό.

Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται, κατά προτίµηση, µε ιατρική επίβλεψη.

Macro



Συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το Laxaney Macro για τη θεραπεία του κοπρώµατος.

Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις µε φάρµακα, αλλά είναι προτιµότερο να λαµβάνεται το 
προϊόν τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή µετά την λήψη φαρµάκων καθώς η ωσµωτική δράση του macrogol 
και η προκαλούµενη αύξηση της εντερικής διέλευσης µπορεί να επηρεάσει δυσµενώς την 
αποτελεσµατικότητά τους. Παρά ταύτα, συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το Laxaney Macro σε 
περίπτωση που ακολουθείτε κάποια θεραπεία. 

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ανεπιθύµητες ενέργειες, όπως δυσπεψία, στοµαχικός πόνος ή κράµπες, οίδηµα, µετεωρισµός, ναυτία, 
εµετός, πρωκτικός ερεθισµός και ήπια διάρροια µπορεί να εµφανιστούν κατά τη λήψη του προϊόντος. 
Αυτά τα φαινόµενα ελαττώνονται αν µειωθεί η δόση. Σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης διακόψτε τη 
λήψη του προϊόντος και επικοινωνήστε µε το γιατρό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανεπιθύµητης 
ενέργειας ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4. ΓΝΩΣΤΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η ηµεροµηνία λήξης αναγράφεται στο κουτί και τη φιάλη και αναφέρεται σε προϊόν σε άθικτη 
συσκευασία και αποθηκευµένο σωστά. Μην το χρησιµοποιείται µετά την αναφερόµενη ηµεροµηνία ή 
αν το πακέτο έχει ανοιχθεί ή καταστραφεί. Διατηρείστε τη φιάλη ερµητικά κλειστή σε ξηρό και δροσερό 
µέρος, µακριά από το φως και πηγές θερµότητας.

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της γαλουχίας, συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν τη λήψη του 
προϊόντος. Να φυλάσσεται σε µέρος που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν παιδιά.
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Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν µετά την ηµεροµηνία λήξης. Μην το 
χρησιµοποιείτε σε περίπτωση κατεστραµµένης συσκευασίας.

Προϊόν που έχει λήξει ή που πρέπει να απορριφθεί, πρέπει να χειρίζεται  σύµφωνα µε τους 
Κανονισµούς Διαχείρισης Απορριµµάτων των κατά τόπους Εθνικών Αρχών. Το προϊόν ή το περιεχόµενό 
του δεν πρέπει να απορρίπτεται στο περιβάλλον.

Μην χρησιµοποιήσετε το Laxaney Macro για περισσότερες από 30 συνεχόµενες ηµέρες. Εάν τα 
συµπτώµατα επιµένουν, συµβουλευτείτε ένα γιατρό.

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ (ΔΙΑΘΕΣΗ)

Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν είναι καλά ανεκτό επειδή ο τρόπος δράσης του είναι φυσικός 
/µηχανικός και δεν εµφανίζει συστηµατική απορρόφηση. 

Via Bertani, 2 - 20154 Milan, Italy
Pharma Line S.r.l.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Ε.Ι. ΖΑΡΜΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Μητροπέτροβα 38, 11476 Αθήνα, Τηλ. 2106430375, www.zarbis.gr 


