
NAJNOWSZE WYTYCZNE ESNM6

(Europejskiego Towarzystwa Neurogastroenterologii i Motoryki)
 dotyczące czynnościowych zaparć u dorosłych 

Przewlekłe zaparcia
to częsta dolegliwość, dotycząca
od 3 do nawet 27% populacji1

Tak częste występowanie zaparć 
i dokuczliwe objawy sprawiają, 
że 20% dorosłych Europejczyków 
stosuje środki przeczyszczające3. 

Około 50% pacjentów z przewlekłym idiopatycznym 
zaparciem nie uzyskuje zadowalającej poprawy
po zastosowaniu błonnika i klasycznych środków 

przeczyszczających5.

Rzetelne dane naukowe wysokiej jakości potwierdzają 
ich skuteczność i dzięki temu zalecenie ich stosowania 

w przewlekłych zaparciach jest silne.

Środki przeczyszczające na bazie soli 
fizjologicznej, zwłaszcza glikol polietylenowy 
(PEG), są skuteczne w leczeniu objawów 
zaparcia u pacjentów z przewlekłym zaparciem

Makrogole to substancja pierwszego wyboru
w farmakologicznym leczeniu zaparć6

Łagodne wsparcie na przewlekłe zaparcie

HYDRATACJA

DLACZEGO DULCOSOFT®?

DAWKOWANIE

ROZMIĘKCZENIE UŁATWIENIE
WYPRÓŻNIANIA

DLACZEGO MAKROGOL?7,8

BŁONNIK6

SASZETKI I ROZTWÓR DulcoSoft® - MAKROGOL 4000 

ANTRACHINONY, SENNOZYDY 
– rzewień, kruszyna, strączyniec6

ich częstość wzrasta z wiekiem1,
w związku z wydłużaniem się 
średniej długości życia w Europie 
będzie to rosnący problem1

Poziom dowodów: wysoki
Zalecenie: zdecydowane
Poziom zgodności: 100%

Poziom dowodów: umiarkowany
Zalecenie: zdecydowane
Poziom zgodności: 100%

Poziom dowodów: umiarkowany
Zalecenie: zdecydowane 
Poziom zgodności: 100%

Antrachinony, zwłaszcza senna,
są skuteczne w kontrolowaniu przewlekłego
zaparcia

Poziom dowodów: niski 
Zalecenie: słabe
Poziom zgodności: 100%

Dzięki wysokiej zdolności
wiązania wody służy

jako jej nośnik i bezpośrednio 
transportuje ją do okrężnicy

Może być stosowany 
przez chorych na cukrzycę 
- nie zawiera cukru

Może być stosowany
przez kobiety w ciąży*

Może być stosowany
przez mamy karmiące
piersią

Saszetki DulcoSoft® Roztwór DulcoSoft®

8-16 ml roztworu na dobę 
(co odpowiada 4-8 g 
makrogolu 4000), najlepiej
w pojedynczej dawce 
przyjmowanej rano.

8 ml roztworu na dobę 
(co odpowiada 4 g 
makrogolu 4000), najlepiej 
w pojedynczej dawce 
przyjmowanej rano.

Dzieci w wieku 
od 2 do 3 lat

Dzieci w wieku 
od 6 miesięcy
do 1 roku

Dzieci w wieku 
od 4 do 7 lat

Dorośli i dzieci
powyżej 8 lat

16-32 ml roztworu na dobę 
(co odpowiada 8-16 g 
makrogolu 4000), najlepiej 
w pojedynczej dawce 
przyjmowanej rano.

20-40 ml roztworu na dobę 
(co odpowiada 10-20 g 
makrogolu 4000), najlepiej 
w pojedynczej dawce 
przyjmowanej rano.

1-2 saszetki na dobę, 
rozpuszczone w płynie 
i najlepiej przyjmowane 
w pojedynczej dawce rano. 

Dulcosoft Płyn
powyżej 6. miesiąca życia

Zmiękcza twarde, zbite 
masy kałowe, co prowadzi
do nasilenia perystaltyki 

jelitowej

W przypadku regularnego 
przyjmowania produktu 
DulcoSoft® wypróżnienia 

zazwyczaj występują raz na 
dobę1

nie wchłania się z przewodu 
pokarmowego

nie drażni przewodu 
pokarmowego

nie ulega fermentacji

nie powoduje pobudzenia 
układu nerwowego

Makrogol 3350 -4000:

Częściej u kobiet 
- różnice anatomiczne 
oraz hormonalne2,3

nie powoduje zaburzeń 
elektrolitowych, nie powoduje 
bólu brzucha oraz skurczy9

reguluje rytm wypróżnień

nie powoduje nasilonych 
działań niepożądanych

ROLA MAKROGOLI
W LECZENIU ZAPARĆ

DulcoSoft® Junior

8 ml na dobę 
(co odpowiada 4 g 
makrogolu 4000)

8-16 ml  na dobę 
(co odpowiada 4-8 g 
makrogolu 4000)
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Przypisy:

DulcoSoft® (makrogol 4000) roztwór jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć oraz do zmiękczania twardych mas 
kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8. roku życia: 20 – 40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 – 20 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 
16 – 32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 – 16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 – 16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 – 8 g makrogolu 4000). 
Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 1 roku: 8 ml (co odpowiada 4 g makrogolu 4000), najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. 
Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

DulcoSoft® (makrogol 4000) proszek do sporządzania roztworu doustnego, wyrób medyczny wskazany do stosowania w objawowym leczeniu zaparć, w celu ułatwienia 
wypróżnienia i uzyskania naturalnego poczucia ulgi. Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wieku od 8 lat: 1 – 2 saszetki na dobę, rozpuszczone w płynie (co odpowiada 10 – 20 g 
makrogolu 4000), przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano. Instrukcja stosowania styczeń 2016.

DulcoSoft Junior®(makrogol 4000) roztwór, jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym leczeniu zaparć oraz do zmiękczania twardych mas 
kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8. roku życia: 20 –40ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 –20 g makrogolu 4000), Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16 –32 
ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 –16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8 –16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 –8 g makrogolu 4000), Dzieci w 
wieku od 6 miesięcy do 1 roku: 8 ml (co odpowiada 4 g makrogolu 4000) najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

do

27%
populacji

rozumie zaparcie 
inaczej niż wynikałoby 
to z definicji 
medycznych4

Aż

50%
chorych

3x
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Środki zwiększające objętość mas kałowych, 
zwłaszcza rozpuszczalny błonnik, są skuteczne 
w kontrolowaniu przewlekłego zaparcia 
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Stwierdzenie 

47

Przydatność środków zwiększających objętość 
mas kałowych, zwłaszcza rozpuszczalnego 
błonnika, u pacjentów z przewlekłym zaparciem 
jest ograniczona na skutek działań niepożądanych,
w szczególności wzdęć, powiększenia obwodu 
brzucha, oddawania gazów oraz skurczów
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