VARTOJIMO INSTRUKCIJA
Vartoti paruoštas tirpalas 18,7 ml paketėliuose, kuriuose yra 10 g
makrogolio 4000 (PEG).
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti
šią medicinos priemonę, nes jame pateikiama Jums svarbi
informacija.
Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
Jeigu šalutinis poveikis pasunkėjo arba pasireiškė bet koks šalutinis
poveikis, nenurodytas šiame lapelyje, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Žr. 4 skyrių.
Jeigu per savaitę Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, pasitarkite
su gydytoju ar vaistininku.
Apie ką rašoma šiame lapelyje:
1. Kas yra ForlaxGO® ir kam ji vartojama
2. Kas žinotina prieš vartojant ForlaxGO®
3. Kaip vartoti ForlaxGO®
4. Galimas ForlaxGO® šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti ForlaxGO®
6. Pakuotės turinys ir kita informacija
1. Kas yra ForlaxGO® ir kam ji vartojama
ForlaxGO® yra medicinos priemonė, vartojama simptominiam
nereguliaraus vidurių užkietėjimo gydymui suaugusiesiems ir vaikams nuo
8-erių metų.
Tai yra paruoštas vartoti geriamasis tirpalas, tiekiamas vienkartiniuose
paketėliuose.
Pagrindinė sudedamoji ForlaxGO® dalis yra makrogolis 4000, osmosinio
poveikio vidurius laisvinanti medžiaga, taip pat vadinama polietilenglikoliu
(PEG).
Makrogolis 4000 sulaiko vandenį išmatose. Todėl kietos išmatos
suminkštėja ir padidėja jų tūris, o tai pagreitina jų slinkimą žarnynu ir
palengvina tuštinimąsi bei suteikia palengvėjimo pojūtį. Makrogolis
4000 nėra organizmo įsisavinamas, jis pašalinamas nepakitusiu pavidalu.
ForlaxGO® vartojama suaugusiųjų ir vaikų nuo 8-erių metų:
- vidurių užkietėjimui palengvinti,
- kietoms išmatoms suminkštinti ir palengvinti tuštinimąsi.
Jeigu per savaitę Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo,
kreipkitės į gydytoją.
2. Kas žinotina prieš vartojant ForlaxGO®
ForlaxGO® vartoti negalima:
• jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) makrogoliui 4000
(polietilenglikoliui ar PEG) arba bet kuriai kitai sudedamajai medžiagai
(žr. 6 skyrių „Pakuotės turinys ir kita informacija“);
• Jeigu sergate sunkia virškinimo trakto liga, pvz.:
• Uždegiminė žarnų liga (pvz., opiniu kolitu, Krono liga) ar esant
nenormaliai išsiplėtusiai storajai žarnai (toksinė didelė gaubtinė žarna
(megacolon))
• Virškinimo trakto perforacija (skylė žarnos sienelėje) ar jos išsivystymo
rizika
• Esamas ar įtariamas žarnų nepraeinamumas (žarnų nepraeinamumas
arba įtariama žarnų obstrukcija ar jos simptomai)
• Neaiškios priežasties pilvo skausmas
Nevartokite šios medicinos priemonės esant bent vienai iš šių būsenų.
Jei abejojate, prieš vartodami ForlaxGO® pasitarkite su gydytoju ar
vaistininku.
Įspėjimai dėl šios medicinos priemonės ir atsargumo priemonės:
Nutraukite ForlaxGO® vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu
Jums pasireiškia šie simptomai:
• alerginės reakcijos, pvz., bėrimas ar veido, liežuvio arba gerklės
patinimas (angioneurozinė edema), dilgėlinė;
• silpnumas, kolapsas ar sunkumas kvėpuoti bei prasta bendra savijauta.
Prieš vartodami šią medicinos priemonę, pasitarkite su gydytoju arba
vaistininku, jei:
• esate senyvo amžiaus,
• Jums yra sutrikusi kepenų ar inkstų funkcija,
• vartojate diuretikus (šlapimo išsiskyrimą skatinančius vaistus), nes
tuomet galima natrio (druskos) ar kalio kiekio sumažėjimo kraujyje rizika.
Jei pasireiškė viduriavimas, nevartokite ForlaxGO®, gerkite daug skysčių ir
pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
Prieš pradedant vartoti ForlaxGO®, reikia atmesti organinio sutrikimo
galimybę, kaip ir prieš vartojant bet kurią kitą vidurius laisvinančią
priemonę.
ForlaxGO® negalima vartoti kasdien ilgą laiką, nenustačius vidurių
užkietėjimo priežasties. Jei pilvo skausmas tęsiasi, pasitarkite su gydytoju.
Naudojimas vaikams:
Šios medicinos priemonės negalima vartoti jaunesniems kaip 8-erių metų
vaikams.
Dėl vartojimo 8-12 metų amžiaus vaikams rekomenduojama pasitarti su
gydytoju.
Kiti vaistai ir ForlaxGO®:
ForlaxGO® gali daryti įtaką kitų tuo pat metu vartojamų preparatų
absorbcijai. Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant
įsigyjamus be recepto, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui, nes
ForlaxGO® vartojimo metu jie gali būti ne tokie veiksmingi.
Nėštumas ir žindymo laikotarpis:
ForlaxGO® galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.
Tačiau, jei esate nėščia, mėginate pastoti arba žindote, prieš ForlaxGO®
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Suaugusiesiems ir vaikams nuo 8-erių metų
vartojimą rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Informacija apie kai kurias ForlaxGO® sudėtyje esančias medžiagas:
ForlaxGO® sudėtyje nėra cukraus, dėl to galima vartoti diabetikams.
ForlaxGO® sudėtyje nėra natrio, dėl to galima vartoti laikantis sumažinto
natrio kiekio dietos.
3. Kaip vartoti ForlaxGO®
Vartojimo metodas:
- ForlaxGO® yra paruošta vartoti, paketėlio turinį galima išgerti iškart iš
paketėlio arba užsigeriant stikline vandens.
- ForlaxGO® rekomenduojama gerti kartą per parą, ryte.
- Kiekvieną paketėlį galima naudoti tik kartą, iškart atidarius.
Dozavimo rekomendacijos:
ForlaxGO® pradeda veikti per 24 – 48 valandas

Rekomenduojama dozė

- Suaugusieji: 1-2 paketėliai per
parą
- vaikai nuo 8-erių metų:
pradžioje po 1 paketėlį kas antrą
parą, iki 2 paketėlių per parą.
Paros dozę galima koreguoti
atsižvelgiant į poveikį.

- Negalima vartoti ilgiau kaip
15 dienų
ForlaxGO® turi būti vartojamas kartu taikant sveiką gyvenimo būdą ir dietą.
Šią medicinos priemonę visada vartokite tiksliai, kaip nurodyta šiame
lapelyje. Jei abejojate, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
Ką daryti pavartojus daugiau ForlaxGO® nei reikėjo:
Pavartojus daugiau ForlaxGO®, gali atsirasti viduriavimas, pilvo skausmas
ar vėmimas. Šie simptomai paprastai išnyksta, kai gydymas sustabdomas
arba sumažinama dozė.
Sunkus viduriavimas ar vėmimas gali sukelti dehidraciją (ypač senyvo
amžiaus žmonėms). Turite nedelsiant apie tai pasakyti gydytojui, nes gali
prireikti gydymo.
Pamiršus pavartoti ForlaxGO®:
Suvartokite praleistą dozę. Negalima vartoti dvigubos dozės norint
kompensuoti praleistą dozę.
4. Galimas šalutinis ForlaxGO® poveikis
Dauguma šalutinio poveikio reiškinių yra lengvi ir praeinantys.
Dažniausiai buvo pranešta apie pilvo skausmą, pūtimą, viduriavimą, dėl
kurio gali skaudėti išangės sritį, ir pykinimą.
Kitas nedažnas šalutinis poveikis buvo vėmimas, staigus noras tuštintis,
išmatų nelaikymas, mažas natrio ar kalio kiekis kraujyje.
Nutraukite ForlaxGO® vartojimą ir nedelsiant praneškite
gydytojui apie alergines (padidėjusio jautrumo) reakcijas, pvz.,
odos išbėrimą ar paraudimą, niežulį ar dilgėlinę arba sunkią alerginę
reakciją, dėl kurios gali pasireikšti alpimas, kolapsas, sunkumas kvėpuoti
ar veido, lūpų, liežuvio arba gerklės tinimas (angioneurozinė edema).
5. Kaip laikyti ForlaxGO ®
ForlaxGO® rekomenduojama laikyti kambario temperatūroje, sausoje
vietoje, apsaugotą nuo karščio ir šviesos.
Medicinos priemonę laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje
vietoje.
ForlaxGO® nevartokite pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant
dėžutės ar paketėlio.
Tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
Nevartokite, jei paketėlis pažeistas.
Medicinos priemonės negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis
atliekomis. Kaip išmesti nereikalingas medicinos priemones, klauskite
vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
6. Pakuotės turinys ir kita informacija
Kiekviename 18,7 ml paketėlyje yra 10 g makrogolio 4000.
Kitos sudedamosios dalys:
Aviečių skoninė medžiaga*, natrio karboksimetilceliuliozė, bevandenė
citrinų rūgštis, kalio sorbatas, sukralozė, vanduo.
*aviečių skoninės medžiagos sudėtis: 93,7 % propilenglikolio (E1520),
0,1 % acto rūgšties (E260), kvapiosios medžiagos.
Gydymo trukmė

Gamintojas:
IPSEN Consumer HealthCare
65 quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt, Prancūzija
Vietinis atstovas:
Ipsen Pharma Lietuvos filialas
T. Narbuto g. 5, 08105, Vilnius, Lietuva
Paskutinį kartą peržiūrėta: 2019 m. vasario mėn.
Simboliai:
0426

05/02/2019 15:33

