
Омекотяващо средство при запек



Glycerin Montavit
Suppositories
Състав
Една супозитория от 1 грам съдържа 0,8 грама безводен глицерин.
Една супозитория от 3 грама съдържа 2,4 грама безводен глицерин.
Други съставки: стеаринова киселина, натриев хидроксид, вода.

Показания
Glycerin Montavit suppositories са омекотяващо средство за лечение на констипация, подходящо за 
бебета, кърмачета, деца и възрастни.

Механизъм на действие
Glycerin Montavit suppositories помагат за евакуацията на чревното съдържимо по няколко начина:
•   Рефлексът на евакуация (на дефекация) се активира чрез контакт на супозиторията с лигави-

цата на дебелото черво.
•   Глицеринът е хиперосмотичен лаксатив, който привлича водата от червата и така се хидра-

тират и омекотяват втвърдените изпражнения.
•   Глицеринът е и слаб дразнител, който стимулира контракцията на мускулите на червата и 

така подпомага перисталтиката.
•   Глицеринът има смазващо (лубрикиращо) действие, чрез което се улеснява преминаването 

на  изпражненията.
•   Супозиторията улеснява изхождането при пациенти приковани към легло и омекотява изпраж-

ненията при пациенти с болезнени анални оплаквания, например хемороиди или болка при де-
фекация (анални фисури).

Супозиторията  до голяма степен се запазва, защото тя не се топи и следователно напуска ректу-
ма в непроменена форма с изпражненията.
Glycerin Montavit suppositories са бърз, безопасен и ефективен начин за облекчаване на 
симптомите при запек.

Бременност и кърмене
Glycerin Montavit suppositories могат да се използват по време на бременност и кърмене.

Употреба
Поставете супозиторията в ануса. Началото на действието е в рамките на 1 час.

Дозировка
Кърмачета и малки деца: по 1 супозитория от 1 грам
Възрастни в упорити случаи: по 1 супозитория от 3 грама

Режим на отпускане
медицинско изделие  | наличност само в аптеките

Опаковки
Glycerin Montavit 1 g, 10 супозитории
Glycerin Montavit 3 g, 10 супозитории

Допълнителна информация за безопасна употреба, предпазни мерки, взаимодействия 
и нежелани реакции, моля обърнете се за инструкции за употреба към Вашия лекар или фармацевт.

Пълна информация се предоставя при поискване на адрес:
Представителство за България: 1164 София, тел.: 02/866 33 58, 963 11 81,
е-mail: office@montavit.bg l web.montavit.bg


