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wyrób medyczny

W metaanalizie składającej się z 10 randomizowanych badań klinicznych 
o łącznej liczbie 868 pacjentów wykazano, że w leczeniu przewlekłych zaparć 
lepiej stosować makrogol niż laktulozę. Stosowanie makrogolu w porównaniu 
z laktulozą jest lepsze pod względem: częstości wypróżnień na tydzień, formy 
stolca, złagodzenia bólu brzucha i braku konieczności stosowania dodatkowych 
produktów.1

Wyrób medyczny. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją stosowania.

Dawkowanie
przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano

wyrób medyczny

powyżej

6.
miesiąca 

życia

8-16 ml

8 ml

16-32 ml

20-40 ml

Dorośli i dzieci powyżej 8. r.ż. - saszetki 1-2 saszetki na dobę, 
rozpuszczone w płynie

Dorośli i dzieci powyżej 8. r.ż. - roztwór

Dzieci od 4 do 7 lat* - roztwór

Dzieci od 2 do 3 lat* - roztwór

Dzieci powyżej 6. miesiąca życia*- roztwór

DulcoSoft
250 ml

roztwór do 

ulubionym napoju, 
w dużym rodzinnym 

DulcoSoft Junior
100 ml

roztwór, w mniejszym 
opakowaniu, dla dzieci 
powyżej 6. miesiąca 
życia

DulcoSoft
saszetki

wygodne saszetki, 
które wszędzie można 
ze sobą zabrać

W leczeniu przewlekłych zaparć makrogol 
jest lepszy niż laktuloza1

Makrogol jest związkiem obojętnym, który nie jest 
rozkładany przez mikrobiotę jelitową2.

Stosowanie makrogoli 
w porównaniu do  laktuloz to:³

1. Lee-Robichaud H et al. Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jul 7;(7):CD007570.
2. Lyseng-Williamson K. A. Macrogol (polyethylene glycol) 4000 without electrolytes in the symptomatic treatment of chronic constipation: a profile of its use. Drugs & 
Therapy Perspectives, 2018; 34:300-310.
3. Na podstawie randomizowanego, porównawczego i wieloośrodkowego badania klinicznego Wang et al. 2012. W 14 dniowym badaniu brało udział łącznie 216 dzieci z 
populacji azjatyckiej w wieku 8-18 lat. Pacjentom podawano 20 g PEG 4000 lub 10 g laktulozy przez pierwsze 3 dni, a następnie zmniejszono dawkę laktulozy do 6.7 g. Wang 
et al. Polyethylene glycol 4000 treatment for children with constipation: A randomized comparative multicenter study. Experimental and Therapeutic Medicine, 2012 3:5, 
853-856
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Przypisy:

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.

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.

DulcoSoftftf
250 ml

DulcoSoft Juniorft Juniorf
100 ml

roztwór, w mniejsr, w mniejsr zym 
opakowaniu, dla dzieci 
powyżej 6. miesiąca 

DulcoSoftftf
saszetki

roztwór do 

ulubionym napoju, 

wygodne saszetki, 
które wszędzie można 
ze sobą zabrać

Łagodne wsparcie
na przewlekłe zaparcie


