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PROSPEKTÜS
SABALAKS LAVMAN
FORMÜLÜ :
Her bir körüklü plastik ĢiĢe (30 g) ; 14.400 g Sorbitol, 10.500 g Gliserin, 2.700 g Trisodyum
sitrat dihidrat,
Yardımcı maddeler: 216 mg Sodyum lauril sülfaasetat ve 24 mg Sorbik asit içermektedir.
Her bir tüp (10 g); 4.800 g Sorbitol, 3.500 g Gliserin, 0.900 g Trisodyum sitrat dihidrat
Yardımcı maddeler: 72 mg Sodyum lauril sülfaasetat ve 8 mg Sorbik asit içermektedir.
Her tüp (10 g) içinde: Sorbitol 4.800 g. gliserin 3.500 g. tri sodyum sitrat dihidrat 0.900 g. ve
sodyum lauril sulfaasetat, sorbik asid içerir.
Her bir körüklü plastik ĢiĢe (30g) ; Sorbitol 14.400 g, gliserin 10.500 g. trisodyum sitrat
dihidrat 2.700 g. sodyum lauril sulfaasetat ve sorbik asid, içerir.
ÖZELLİKLERİ :
SABALAKS rektum ve sigmoid kolonu peptonizasyon yolu ile boĢaltan bir lavmandır.
SABALAKS’ın etken maddelerinden Sorbitol ve Gliserin hiperosmotik maddeler olup hemen
hemen hiç emilmeden lokal etkileri ile rektum içeriğini parçalayıp dıĢkılamayı sağlarlar.
Etkisini sadece feçes üzerinedir. Defekasyon refleksine direkt olarak etki yapmaz.
SABALAKS elektrolit dengesizliğine yol açmaz, barsak cidarını tahriĢ etmez.
ENDİKASYONLARI :
- Kolon ve rektal atoniler
- Gebelik kabızlıkları
- Rektoskopi ve cerrahi müdahale öncesi barsak boĢaltma ve hazırlanması
- Kabızlığın sorun teĢkil ettiği miyokard enfarktüsü, serebral abseler, hipertansiyon gibi
durumlar
- Çocuk kabızlıkları
KONTRENDİKASYONLAR :
Kanayan hemaroidlerde, fistül, ülseratif kolit, anorektal cerrahi müdahale sonrası
kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
SABALAKS’ın lokal ve sistemik yan etkisi yoktur.
BEKLENĠLMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ :
Genel olarak büyüklere duruma göre körüklü plastik ĢiĢe (30g) veya bir tüp (10 g) çocuklara
ise ½ tüp yeterlidir. Gerektiğinde doktor önerisi ile bu dozun iki katı uygulanabilir.
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Uygulama için kutu içindeki kanül tüpe takılır ve kanül tüp içindeki ilaçla ıslatılarak rektuma
dikkatle sokulur. Tüp sonuna kadar sıkılarak ilacın tamamının rektuma girmesi sağlanır.
Doğum, rektoskopi ve cerrahi müdahale öncesi barsak boşaltma ve hazırlanması ve ileri
derecedeki konstipasyon durumlarında; 30 g’lık körüklü plastik ĢiĢenin ucundaki kanül
rektuma sokulur. Körüklü ĢiĢenin alt kısmından bastırılarak ilacın tamamının rektuma girmesi
sağlanır.
SAKLAMA KOŞULLARI :
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞĠ, ERĠġEMEYECEĞĠ YERLERDE VE AMBALAJINDA
SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJI :
10 g’lık alüminyum tüplerde özel kanülü ile birlikte ; 1 ve 5’lik kutularda.
30 g’lık körüklü plastik ĢiĢede özel kanülü ile birlikte.
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