
PRODUKTFAKTA
Deklaration
1 suppositorium innehåller följande verksamma ämnen:
• Natriumbikarbonat 600 mg
• Kaliumbitartrat 900 mg
• Kalciumsilikat 100 mg
•  Lecitin 100 mg

Indikation
Avföringsmedel vid tillfällig förstoppning.

Dosering 
Vuxna: 1 suppositorium vid behov. Vid svårare fall av förstoppning kan 
dosen utan olägenhet ökas till 2-3 suppositorier som införes i ändtarmen  
vid samma tillfälle.
 Barn 1-3 år:   1/2 suppositorium vid behov.
 Barn över 3 år:  ½-1 suppositorium vid behov.

Införandet av suppositoriet underlättas om det först doppas i vatten.

Förpackningar
Relaxit finns i två förpackningsstorlekar innehållande 12 respektive 20 
suppositorier. Förpackningarna är försedda med EAN-kod för att underlätta 
intern hantering och expediering.

Förvaring
8-15ºC på apoteket. Hos konsumenten i kylskåp (2-8ºC)

Pris
Rabattberättigat läkemedel

Övrigt
Motion och ett högt fiberintag (t.ex. Lejguar® fiberkoncentrat) kan förebygga 
tillfällig förstoppning.

 Relaxit®

Vid tillfällig förstoppning

Produktbeskrivning

Relaxit har följande egenskaper:
• stimulerar tarmtömningen på ett sätt som liknar den 

naturliga.
• ger normalt effekt inom ca 60 minuter.
• irriterar inte tarmen.

Relaxit används vid förstoppning som är lokaliserad till 
ändtarmen, vilket är den vanligaste formen av förstoppning. 

Relaxit suppositorier (stolpiller) utvecklar vid kontakt 
med tarmens fuktighet ett skum av koldioxid och vatten 
som utvidgar den nedre delen av tarmen. Det är denna 
utvidgning som ger reflexen till tömning av tarmen på ett 
sätt som liknar den naturliga.

Tiden till dess att Relaxit normalt börjar verka kan förkortas 
genom att suppositoriet före införandet doppas i vatten.

Relaxit verkar enbart lokalt. Inga ingående substanser 
resorberas.

Det förekommer att tarmtömningsreflexen kan bli störd 
av långvarig användning av vissa s.k. tarmirriterande medel. 
Personer med dessa besvär kan pröva att under en kortare 
period använda Relaxit för att åter träna upp denna reflex. 1)

1) Apoteksbolagets folder; Varför krånglar magen? Juni 1991, sid. 5.

abigoprodukter
ETT SVENSKT LÄKEMEDELSFÖRETAG MED INTERNATIONELL VERKSAMHET

ABIGO Medical AB  •  Tel. 031-748 49 50  •  Fax. 031-68 39 51  •  pharma@abigo.se  •  www.abigo.se 20
07

 X
X


