
wyroby medyczne

Wyrób medyczny. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją stosowania.

Dawkowanie
przyjmowane najlepiej w pojedynczej dawce rano

wyroby medyczne

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

Bristolska skala uformowania stolca

Opracowano na podstawie:
Wojtyniak K., Szajewska H., Dziechciarz P. Translation to Polish, cross-cultural adaptation, and validation of the Bristol Stool Form Scale among healthcare professionals 
and patients. Gastroenterology Rev 2018; 13 (1): 35–39. 
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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

Pojedyncze zbite grudki podobne 
do orzechów, trudne do wydalenia

Stolec o wydłużonym kształcie, 
grudkowaty

Stolec wydłużony, z pęknięciami 
na powierzchni

Smukłe, wężowate kawałki stolca, 
gładkie i miękkie

Miękkie drobiny z wyraźnymi 
krawędziami (łatwo wydalane)

Kłaczaste kawałki 
z postrzępionymi krawędziami

Wodnisty, bez stałych elementów 
(ciecz)

Typ 1.

Typ 2.

Typ 3.

Typ 4.

Typ 5.

Typ 6.

Typ 7.

Pojedyncze zbite grudki podobne 
do orzechów, trudne do wydalenia

Stolec o wydłużonym kształcie, 
grudkowaty

Stolec wydłużony, z pęknięciami 
na powierzchni

Smukłe, wężowate kawałki stolca, 
gładkie i miękkie

Miękkie drobiny z wyraźnymi 
krawędziami (łatwo wydalane)

Kłaczaste kawałki 
z postrzępionymi krawędziami

Wodnisty, bez stałych elementów 
(ciecz)

Typ 1.

Typ 2.

Typ 3.

Typ 4.

Typ 5.

Typ 6.

Typ 7.


