MOVICOL® hoitaa ummetusta
helposti ja yksilöllisesti
• MOVICOLin annostusta voi tarkkailla Bristolin
ulosteluokituksen avulla.
• MOVICOL annokseen voi lisätä muuta juomaa, kuten
mehua. Valmiin annoksen voi myös sekoittaa esimerkiksi
puuroon tai keittoon.
• MOVICOLin pitkäaikainen käyttö voi olla tarpeen potilailla,
joilla on johonkin sairauteen tai lääkitykseen liittyvä vaikea
ummetus.
• MOVICOL ei aiheuta suolen tottumista eikä arvaamatonta
suolen toimintaa.
• MOVICOL annos, jolla saadaan aikaan normaali uloste,
tavallisesti pienenee ajan kuluessa.
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Ummetuksen hoitoon

MOVICOL® Plain
Makuaineeton
ummetuslääke
30 ja 100 annospussia.
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Edullin

MOVICOL® Chocolate
Suklaanmakuinen
ummetuslääke
30 annospussia.

Nopea ja helppokäyttöinen
ummetuslääke.
10 valmista liuosannospussia.

s

Uutuu

Oikein

MOVICOL® Junior Plain
Oikein

Pehmeitä tarkkarajaisia
palasia
(ei ulostamisvaikeuksia)

Vähennä

Kelluvia,
repaleisia palasia,
löysää ulostetta

Vähennä

Vetinen uloste,
ei kiinteitä palasia

Limen- ja sitruunanmakuinen
ummetuslääke
8, 20, 50 ja 100 annospussia.

Vähennä
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Itsehoidossa, tilapäisen ummetuksen hoitojakso on
yleensä enintään 2 viikkoa, tarpeen mukaan hoito
toistetaan. Lääkärin erillisellä ohjeistuksella MOVICOL®
hoitoaika voi vaihdella. Jos oireet pahenevat tai eivät
helpotu 14 päivän kuluessa, ota yhteys lääkäriin. Lue
pakkausseloste huolellisesti.

Makuaineeton
ummetuslääke lapsille
30 annospussia.

Lapsille

MOVICOL® on tarkoitettu ummetuksen hoitoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille. MOVICOL® Junior Plain on
tarkoitettu 2-11 vuotiaiden lasten ummetuksen hoitoon. MOVICOL® Ready to Take on valmisannosliuos.
Annostelu: vasteen mukaan 1-3 annosta/vrk. Yli 12-vuotiaille tarkoitettuja MOVICOL®-annosjauheita käytetään
myös ulostetukkeuman hoitoon, jolloin annos on 8 pussia/vrk. MOVICOL® sopii käytettäväksi raskauden ja
imetyksen aikana. Jos olet raskaana, suunnittelet lapsen hankkimista tai imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista
neuvoa ennen kuin käytät lääkettä. Vasta-aiheet: Suolen perforaatio tai suolenseinämän rakenteellisesta tai
toiminnallisesta viasta johtuva tukkeuma, ileus ja vakavat tulehdukselliset suolistosairaudet kuten esim.
Crohnin tauti, ulseratiivinen koliitti ja toksinen megakoolon, yliherkkyys vaikuttaville aineille tai jollekin
apuaineelle. Vaikuttavat aineet: makrogoli 3350, natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti ja kaliumkloridi.
Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Markkinoija Sabora Pharma Oy.
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Bristolin ulosteluokitus

MOVICOL®

Mikä on ummetus?
Ummetuksesta puhutaan, kun suolentoiminta on
hidastunut. Ummetuksen selviä merkkejä ovat
ulostamisen vaikeutuminen ja ulostuskertojen
väheneminen alle kolmeen kertaan viikossa. Monilla
ummetukseen liittyy turvotusta ja kipua tai tunne, ettei
suoli tyhjene kunnolla.

Auttaa vatsan luonnollista
toimintaa
MOVICOL on ummetuksen hoitoon sekä
ulostetukkeuman pehmentämiseen ja
hoitoon tarkoitettu lääke.

Ummetukseen voi olla
monta syytä:

Vaikuttavat aineet:

• Epäsäännöllinen ateriarytmi ja vähäkuituinen ruokavalio
• Ruokavalion muutokset, stressi, matkustelu, ikääntyminen,
raskaus
• Nesteiden vähäinen nauttiminen
• Liikunnan vähäisyys
• Ärtyvän suolen oireyhtymä, selkäydinvamma, MS-tauti,
Parkinsonin tauti
• Ummetusta aiheuttavan lääkityksen käyttö
• Ulostustarpeen huomioimatta jättäminen

Elektrolyytit pitävät huolta neste- ja elektolyyttitasapainosta ummetuksen hoidon aikana

Ummetuksessa suolistossa kulkevasta ulostemassasta
on imeytynyt liikaa vettä takaisin elimistöön, jolloin
uloste on kovaa ja kuivaa ja ulostaminen on vaikeaa.

Macrogol 3350:lla on hyvä vedensitomiskyky ja se kuljettaa
nestettä suoleen kuivaan ulostemassaan

Yksi annos =

MOVICOL®-jauhe + 1/2 lasillista vettä

MOVICOL® sekoitetaan
veteen ja valmisannos
juodaan.

MOVICOL® in
sisältämät elektrolyytit
huolehtivat, ettei
nestetasapaino
häiriinny hoidon
aikana eikä kaliumia
poistu elimistöstä.

MOVICOL®
sitoo nestettä ja
kuljettaa sen koko
ruoansulatuskanavan läpi.

MOVICOL® in
ansiosta
ulostemassa
pehmenee. Suoli
alkaa taas toimia
normaalisti
ja tukala olo
helpottuu.

Uutuus

Ummetus = kuiva uloste
Hoitoon tarvitaan nestettä

Ummetus: 1-3 annosta vuorokaudessa, annos vaihtelee ummetuksen vaikeusasteen mukaan.
Ulostetukkeuma: 8 annospussia, jotka tulisi nauttia 6 tunnin kuluessa. Hoito voidaan toistaa 3 päivänä peräkkäin.

