
Medicinos priemonė

Vidurius laisvinanti žvakutė, išskirianti putojančius burbuliukus.
Tiesiojoje žarnoje susikaupusių ir nepašalintų išmatų šalinimas fiziologiniu būdu.
Naudinga, siekiant atkurti įprastą žarnyno veiklą.

Vidurių užkietėjimas
Esant vidurių užkietėjimui, išmatų turinys būna kietas, tuštinimasis būna sunkus arba tuštinamasi rečiau nei 3 kartus
per savaitę. Išmatų susilaikymas slegia organizmą ir gali būti daugybės ligų bei sutrikimų priežastis.
Netinkamai gydomas užsitęsęs vidurių užkietėjimas gali sukelti psichofizinių sudirginimų, galvos, pilvo skausmą, odos 
problemų, žarnų nepraeinamumą, hemorojų ir išangės įtrūkimus (įplėšas odoje).
Dažniausia vidurių užkietėjimo priežastis yra susikaupusios ir nepašalintos išmatos apatinėje žarnos dalyje (vadinamojoje
tiesiojoje žarnoje), ypač ten, kur tiesiosios žarnos tuštinimosi refleksas yra silpnas.

Laisvinimas ir šalinimas
Vidurių užkietėjimas, susijęs su išmatų kamščio susidarymu, turi būti šalinamas vietiškai veikiančiomis laisvinančiomis
priemonėmis. eva/qu® žvakutė išskirdama putojančius burbuliukus skaido išmatų kamštį tiesiojoje žarnoje ir skatina
greitą bei švelnų jų šalinimą.
eva/qu® žvakutė veikia tik vietiškai, jos sudėtyje nėra laisvinamųjų medžiagų, kurios,  organizmui absorbavus, gali sukelti
nepageidaujamą šalutinį poveikį, tokį kaip sunki dehidratacija, elektrolitų pusiausvyros sutrikimas, laisvinamųjų sukeltas
kolitas ir kt.
eva/qu® žvakutė nesukelia pripratimo. Vartoti tik esant poreikiui.

Savybės
Į tiesiąją žarną įstumta eva/qu® žvakutė ištirpsta per kelias minutes, išskirdama daugybę mažų putojančių mikroburbuliukų,
kurie spaudžia ir masažuoja tiesiosios žarnos sieneles. Ištirpusi žvakutė suminkština užsistovėjusias išmatas. Išsiskyrusių
burbuliukų sukeltas dirginimas skatina išmatų atsiskyrimą ir greitą bei lengvą šalinimą. Žvakutės gali būti vartojamos
ilgą laiką siekiant palaikyti gerą tuštinimosi procesą ir jį atkurti.

Indikacijos
eva/qu® žvakutės suaugusiesiems rekomenduojamos suaugusiesiems ir vyresniems nei 12 metų amžiaus vaikams. 
eva/qu® žvakutės vaikams rekomenduojamos 2–12 metų amžiaus vaikams.
eva/qu® žvakutės tinka visų formų vidurių užkietėjimui lengvinti: tiek įprastiniam, tiek lėtiniam. 
Dėl savo veiksmingumo ir švelnaus vietinio fiziologinio poveikio, ir dėl to, kad nėra dirginančių komponentų bei medžiagų,
kurias absorbuoja organizmas, žvakutės yra rekomenduojamos nėštumo ir žindymo laikotarpiu, lovoje gulintiems 
pacientams bei neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir neurologinių sutrikimų turintiems pacientams.
eva/qu® žvakutė gali būti vartojama žarnyno ištuštinimui prieš operaciją ar diagnostinę procedūrą (pvz., chirurginę
operaciją, gastroenterologinius ir urologinius tyrimus, prostatos ekografiją, rektoskopiją). 
Ji bus naudinga keliaujantiems, kai netikėtai užkietėja viduriai ir yra reikalingas greitas bei efektyvus susikaupusių išmatų
pašalinimas.
Labai svarbu tinkamai pasirinkti, kada ir kur atlikti šią procedūrą: nepatariama vartoti nepatogiame biure, bare, oro
uoste, restoranuose ir traukiniuose. 
Profilaktika. Tai gera profilaktikos priemonė, kuri nepalieka išmatų likučių tiesiojoje žarnoje. Tiesiosios žarnos higiena
gali apsaugoti nuo išeinamosios angos uždegimo, įtrūkimų, hemorojaus ir neoplazijos.
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Kontraindikacijos
Nežinomos,  netgi vartojant dažnai ir ilgą laiką bei esant hemorojui ir vietiniams įplyšimams. Kiekviena žvakutė yra 
pagaminta iš natūralių ir nenuodingų medžiagų (natrio vandenilio karbonato ir kalio bitartrato), naudojamų kai kurių
maisto produktų sudėtyje. Polietilenglikolis - pagalbinė medžiaga ir nešiklis, yra inertiška, nenuodinga ir odos nedirginanti
medžiaga, kuri nėra absorbuojama organizme.

Rekomendacijos
Vartoti po vieną (1) žvakutę esant poreikiui.

Vartojimo metodas
Iš nepažeistos lizdinės plokštelės išimkite vieną žvakutę ir įstumkite ją visą į išeinamąją angą (išangę). Įstūmimą 
palengvinsite žvakutę sudrėkindami vandeniu. Jeigu vartotojui yra išangės pažeidimų ar diagnozuotas hemorojus, 
rekomenduojama žvakutę įstumti prieš tai ją sutepus vazelinu, saulėgrąžų ar alyvuogių aliejumi.
Per kelias minutes žvakutė pradeda švelniai veikti žarnyno judesius. Svarbu leisti įvykti visam procesui.
Vartotojams rekomenduojama laikyti žvakutę tiesiojoje žarnoje kiek įmanoma ilgiau, net jei pradedamas jausti noras
tuštintis, žvakutės laikymo metu geriau vaikščioti, nei sėdėti ar gulėti.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Dalinio tuštinimosi ar lengvo deginimo pojūtis tiesiojoje žarnoje neturėtų gąsdinti, nes greitai dingsta.
Žvakutės sudėtyje yra polietilenglikolio, kuris gali sudirginti.
eva/qu® žvakutės rekomenduojamos esant vidurių užkietėjimui tiesiojoje žarnoje, todėl jų veiksmingumo stoka
(evakuacijos) gali nurodyti kitą problemą (pvz., žarnų nepraeinamumą), tokiu atveju būtina kreiptis į gydytoją.
Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Nenaudokite kitiems tikslams nei nurodyta.
Nenaudokite, jei žinomas padidėjęs jautrumas bet kuriai žvakutės sudedamajai daliai.
Nėra žinoma apie šalutinius poveikius, atsiradusius vartojant eva/qu® žvakutes.
Jei Jums ar Jūsų vaikams pasireiškia specifinės reakcijos, nustokite vartoti žvakutes ir kreipkitės į gydantį gydytoją
arba vaistininką.

Laikymo sąlygos
Nenaudokite pasibaigus tinkamumo laikui (žr. ant pakuotės ar lizdinės plokštelės).
Nenaudokite žvakučių, jei pažeista lizdinė plokštelė. 
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

NEGALITE IŠMESTI Į KANALIZACIJĄ AR Į KONTEINERĮ SU BUITINĖMIS ATLIEKOMIS
Nesuvartotas žvakutes reikia sunaikinti pagal vietinius reikalavimus.

Sudėtis
Natrio vandenilio karbonatas, kalio bitartratas, vandenyje tirpus polietilenglikolis.

Pakuotės
eva/qu® suaugusiesiems: 6/12 vidurius laisvinančios žvakutės, po 4,8 g / kiekviena.
eva/qu® vaikams: 6/12 vidurius laisvinančios žvakutės, po 1,9 g / kiekviena.

eva/qu® žvakutė – medicinos priemonė.
Gerai toleruojama ir veiksminga, natūralaus ir fiziologinio poveikio dėka galinti atkurti normalią žarnyno veiklą.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas: 2016 m. kovo mėn.
Gamintojas:                                                                   Platintojas Lietuvoje:
So. Se. PHARM S.r.l.                                         UAB „Miečys”
Via dei Castelli Romani, 22                              Masiuliškių g. 15, Sutkūnai 
00071 Pomezia (Rome), Italija                        LT- 76116 Šiaulių raj.
www.sosepharm.com Tel.: 8 800 12 345        

www.miecys.lt
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