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Bisacodyl VP 5 mg, 30 tabletek dojelitowych
 

Cena: 16,47 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 30 tabletek dojelitowych

Postać tabletki dojelitowe

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Opis
Bisacodyl VP, lek działający na jelito grube poprzez zwiększenie ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym oraz nasilenie
skurczu jelit i pobudzenie ruchów perystaltycznych.

Wskazania

- Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia
po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne).
- Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią,
rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

Działanie

Przeczyszczające.
Wiatropędne.

Dawkowanie
Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat: Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi:

Lek należy stosować pod nadzorem lekarza.
Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub
zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat: Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu
wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.
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Skład

Substancja czynna: bisakodyl.
Pozostałe składniki to: Rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna. Otoczka:
kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek
(E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Stwierdzono ostrą chorobę jamy brzusznej wymagającą interwencji chirurga (między innymi niedrożność jelit, zapalenie
wyrostka robaczkowego).
Choroba Leśniowskiego–Crohna.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
Krwawienie z przewodu pokarmowego.
Ciężkie odwodnienie.
Nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku
naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): bóle brzucha i biegunka.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25ºC.
W oryginalnym opakowaniu.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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