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Nagyon súlyos székrekedés
esetén is hatásos1

NORMALIZÁLJA A VASTAGBÉL MŰKÖDÉSÉT
víz megkötésével megnöveli a széklet térfogatát
és lágyítja a székletet1

NEM OKOZ HOZZÁSZOKÁST2
A SZÉKREKEDÉS SÚLYOSSÁGÁTÓL
FÜGGŐEN ADAGOLHATÓ
szokásos adagja: 1-3 tasak/nap (néhány nap után
ez a legkisebb hatásos adagra csökkenthető)1

A SZORULÁS RENDEZŐDÉSE A BEVÉTELT
KÖVETŐ 1-3. NAPON VÁRHATÓ1
A KÉSZÍTMÉNY SÓI SEGÍTENEK
FENNTARTANI A SZERVEZET NORMÁLIS
SÓ- ÉS VÍZHÁZTARTÁSÁNAK EGYENSÚLYÁT1
RECEPT NÉLKÜL KAPHATÓ A PATIKÁKBAN!
SVÉD TERMÉK

www.moxalole.hu

por belsőleges oldathoz

RÖVIDÍTETT BETEGTÁJÉKOZTATÓ
A KÉSZÍTMÉNY HATÓANYAGAI: makrogol 3350 13,125 g, nátrium-klorid 350,7 mg, nátrium-hidrogénkarbonát 178,5 mg, kálium-klorid 46,6 mg.
Egyéb összetevők: aceszulfám-kálium (E950) (édesítőszer), citrom ízű aroma.
MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A MOXALOLE ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Moxalole segít Önnek, hogy megfelelő bélmozgásai legyenek, még abban az esetben is, ha
hosszabb ideje fennálló székrekedése van. A Moxalole hatásos nagyon súlyos székrekedés esetén is (úgynevezett besült széklet). A makrogol 3350 megnöveli a széklet térfogatát a víz megkötése révén, és ezáltal normalizálja a vastagbél mozgását. Ennek élettani következményei a
lágyabb széklet könnyebb haladása a bélben és a székelés megkönnyítése. A készítmény sói
segítenek fenntartani a szervezet normális só- és vízháztartásának egyensúlyát.
TUDNIVALÓK A MOXALOLE SZEDÉSE ELŐTT
Ne szedje a Moxalole-t:
• ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra – makrogol, nátrium-klorid, kálium-klorid vagy nátrium-hidrogénkarbonát – vagy a Moxalole egyéb összetevőjére.
• ha Önnek elzáródás van a beleiben, átlyukadt a bélfala vagy súlyos fokú gyulladásos bélbetegsége van, mint fekélyes vastagbélgyulladás (kolitisz ulceróza), Crohn-betegség, toxikus
megakolon vagy bélelzáródás.
A Moxalole fokozott elővigyázatossággal alkalmazható: ha Ön gyengének érzi magát, nem
kap levegőt, nagyon szomjas és fáj a feje, szívelégtelenségben szenved vagy bedagad a bokája,
hagyja abba a Moxalole szedését és azonnal forduljon orvosához. Ne szedje hosszabb ideig a
Moxalole-t, csak akkor, ha orvosa ezt mondja Önnek, például ha olyan gyógyszereket szed amelyek székrekedést okozhatnak, vagy olyan betegségben szenved amelyek székrekedéssel járnak
pl. Parkinzon kór vagy szklerózis multiplex (SM).
Terhesség, szoptatás: amennyiben Ön terhes vagy szoptat vagy gyermeket szeretne, beszélje
meg kezelőorvosával, mielőtt a Moxalole-t szedni kezdené.
HOGYAN KELL SZEDNI A MOXALOLE-T?
A Moxalole-t mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos
az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. Gyermekeknek (12 éves kor
alatt): nem javasolt.
Szokásos adag székrekedés esetén: 1 tasak naponta 1-3-szor. A normál adag a legtöbb betegnél 1-2 tasak naponta. Az egyéni válaszreakciótól függően napi 3 tasak is szükséges lehet.
Az adag az Ön székrekedésének súlyosságától függ. Néhány nap után ez a legkisebb hatásos
adagra csökkenthető. A kezelés időtartama általában két hét. Amennyiben tünetei két hét után
is fennállnak, forduljon orvosához.
Besült (impaktálódott) széklet: Felnőttek: a szokásos adag 8 tasak naponta.
Szív- és érrendszeri betegségben szenvedő betegek: besült széklet kezelésekor az adagot úgy
kell elosztani, hogy a bevétel óránként maximum két tasak legyen.
Vesekárosodásban szenvedő betegek: nem szükséges az adag módosítása.
LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Mint minden gyógyszer, így a Moxalole is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Nagyon gyakori (10-ből több, mint 1 beteget érinthet): gyomorfájdalom
és görcs, hasmenés, hányás, hányinger, gyomormorgás, gyomor-bélrendszeri gázképződési problémák. Gyakori (10-ből 1 beteget érinthet): viszketés, fejfájás, kéz- láb- vagy bokaduzzanat. Nem
gyakori (100-ból 1 beteget érinthet): bőrkiütés, emésztési zavar, gyomorfelfúvódás. Nagyon ritka
(10000-ből 1 beteget érinthet): súlyos allergiás reakciók, melyek nehézlégzést, az arc, az ajkak,
a nyelv és a torok duzzanatát okozhatják. Amennyiben a fenti tünetek bármelyikét észleli, hagyja
abba a Moxalole szedését és azonnal forduljon orvosához. Allergiás reakciók (mint pl. bőrreakció,
orrfolyás), magas és alacsony vér káliumszintek, végbéltáji diszkomfort érzés. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb
tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.
Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg
orvosát vagy gyógyszerészét.
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2013. április
A gyógyszer alkalmazása előtt kérjük, olvassa el a részletes betegtájékoztatót!
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el
a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát, gyógyszerészét!

