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Boldaloin, 30 tabletek
 

Cena: 14,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aloe extractum siccum, Boldinum

Opis produktu
 

Opis
Boldaloin, lek w postaci tabletek, stosowany tradycyjnie jako środek pobudzający wydzielanie żółci i soku żołądkowego oraz regulujący
częstość wypróżnień.

Wskazania

- Niestrawność z uczuciem pełności w jamie brzusznej,
- Zaburzenia wydzielania żółci i soku żołądkowego,
- Lekkie skurczowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- Regulacja częstości wypróżnień (w łagodnych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

Działanie

Pobudzające wydzielanie żółci i soku żołądkowego.
Regulacja częstości wypróżnień.

Dawkowanie

Jako preparat żółciopędny i pobudzający wydzielanie soków żołądkowych:

Dorośli: 1 tabletka 3 razy na dobę,
Młodzież: powyżej 12 roku życia i osoby w podeszłym wieku od 1 do 2 tabletek na dobę.

Jako łagodny środek regulujący wypróżnienia od 1 do 3 tabletek jednorazowo, wieczorem.

Doustnie. Jeśli po upływie 7 do 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład
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1 tabletka zawiera:

Substancje czynne: wyciąg suchy z alony przylądkowej (Aloe ferox, Miller), (DER 2:1), woda oczyszczona – 23,6 mg Boldyna (Boldinum)
– 1,0 mg
Substancje pomocnicze : skrobia ziemniaczana, sacharoza, guma arabska, glicerol, talk, stearynian magnezu.

1 tabletka zawiera 3,60 – 4,40 mg pochodnych hydroksyantracenu w przeliczeniu na barbaloinę (aloinę).

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Marskość wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, zwężeniu przewodu pokarmowego, atonii jelit (zanik
prawidłowego napięcia mięśni gładkich), zapalenie wyrostka robaczkowego, chorobach zapalnych jelita grubego (np. choroba
Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), niewydolność nerek, ból brzucha z nieznanych przyczyn, biegunka, zaburzenia
równowagi wodno-elektrolitowej.
Dzieci poniżej 12 lat.

Przechowywanie

W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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