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GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke 

medicinski pripomoček 

 

 

Pred uporabo GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas 

pomembne podatke! 

 

Izdelek morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolje koristil. 

 

– Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

– Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. 

– Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

SESTAVA  

1 svečka vsebuje 1,3 g glicerolne milne podlage (1,1 g glicerola (Glycerolum 85 per centum) v natrijevem 

stearatu (Natrii stearas)) in prečiščeno vodo.  

 

 

KAJ SO GLYCEROLUM GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE IN ZA KAJ JIH UPORABLJAMO 

GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke vsebujejo glicerol, ki v črevesu nase veže vodo in preprečuje 

njeno resorpcijo. S tem se poveča črevesna vsebina, kar spodbudi peristaltiko in izzove izpraznjenje. Blato se 

hkrati zmehča in njegovo odvajanje je zato olajšano. Natrijev stearat prispeva k odvajalnemu učinku, ker rahlo 

draži sluznico črevesa in spodbudi peristaltiko (gibanje črevesa). Obe sestavini delujeta tudi kot drsljivca in tako 

dodatno olajšata odvajanje blata.  

Odvajalni učinek nastopi hitro (v 15 do 45 minutah). 

 

GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke uporabljamo pri občasnem akutnem zaprtju, ki lahko nastopi 

zaradi stresa, spremembe hrane ali okolja, daljšega ležanja, sedečega dela ali zmanjšane fizične aktivnosti. 

Uporabljamo jih tudi pri pooperativnem zaprtju in ko je potrebno mehko, neboleče iztrebljanje (pri hemoroidih). 

Svečke so namenjene kratkotrajnemu in občasnemu lajšanju težav pri zaprtju, ki ga ni mogoče odpraviti s 

spremenjeno prehrano, povečanim vnosom tekočin, preparati z vlakninami ali fizično aktivnostjo. 

Uporabite jih šele, ko odvajanje blata izostane nekaj zaporednih dni.  

GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke so primerne za otroke in se lahko uporabljajo pri dojenčkih 

starejših od 3 mesecev. 

 

KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI GLYCEROLUM GLICERINSKE SVEČKE 

ZA OTROKE  

Ne uporabljajte GLYCEROLUM GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE (ne dajajte izdelka otroku) 

- pri preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka; 

- pri bolečinah v trebuhu, katerih vzrok ni znan; 



- pri analni fisuri (razpoke sluznice ali kože danke); 

- pri ileusu (izrazito ali popolno mehansko ali funkcionalno zaporo pretoka črevesne vsebine). 

 

POSEBNA OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI 

GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke so namenjene dojenčkom od 3 mesecev in otrokom do 12 let 

starosti. 

Dolgotrajna neprekinjena uporaba izdelka ni priporočljiva. Svečke so namenjene kratkotrajnemu in občasnemu 

lajšanju težav zaprtja, ki ga ni mogoče odpraviti s spremenjeno prehrano, povečanim vnosom tekočin, preparati z 

vlakninami ali fizično aktivnostjo. 

Samo za rektalno uporabo! 

 

 

KAKO UPORABLJATI GLYCEROLUM GLICERINSKE SVEČKE ZA OTROKE 

Dvojni trak pretrgajte po zarezi in izluščite svečko ter jo vstavite v danko. 

Dojenčkom starejšim od 3 mesecev in otrokom do 6 leta starosti vstavite pri zaprtju 1 svečko v danko. 

Svečko vstavite 1-krat do 2-krat na dan. Če odvajalni učinek ne nastopi po 45 minutah, se posvetujte z 

zdravnikom. 

Otrokom od 6 leta starosti naprej, vstavite ob zaprtju 1 svečko v danko. Svečko vstavite 1-krat do 2-krat na 

dan. Če odvajalni učinek ne nastopi po 45 minutah, lahko vstavite še eno svečko. 

 

 MOŽNI NEŽELENI UČINKI 

GLYCEROLUM glicerinske svečke za otroke lahko imajo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh 

uporabnikih.  

Neželeni učinki so redki in blagi. Pri posebno občutljivih osebah in osebah s poškodovano sluznico črevesa 

lahko v posameznih primerih pride do draženja sluznice, pekočega občutka in občutka nelagodja ter blagih krčev 

v debelem črevesu. 

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z  zdravnikom ali farmacevtom. 

 

SHRANJEVANJE 

Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom! 

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. 

 

 

 

PROIZVAJALEC IN DISTRIBUTER 

GALEX, d.d., Tišinska ulica 29g, Murska Sobota 

Slovenija 

 

Datum izdaje navodila: 
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