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Carbo medicinalis VP 300 mg, węgiel leczniczy, 20 tabletek
 

Cena: 16,55 zł

Opis słownikowy

Dawka 300 mg

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki

Producent BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Opis
Carbo medicinalis VP to produkt leczniczy w postaci tabletek. Substancją czynną jest węgiel aktywny, który jest sproszkowanym
węglem aktywowanym. Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki
nasilające perystaltykę (czynność ruchową) jelit oraz zwiększające
przenikanie wody do światła jelita.

Wskazania

- Leczenie biegunek, niestrawności i wzdęć;
- Zatrucie lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

Działanie
Lek wiąże również toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten sposób uniemożliwia
ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit np. z żółcią.

Dawkowanie

Biegunki:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jednorazowo doustnie około 4,0 g (10 do 13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych
tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne,

Niestrawność i wzdęcia:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: doustnie, przeciętnie 3 do 4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać
w całości, jednak w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie,

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:
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Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku: jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (41 do 42 tabletek). W razie potrzeby można
ją podawać kilkukrotnie w ciągu doby.
Dzieci poniżej 1 roku: jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg masy ciała. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 – 6
godzin.
Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby: bez zmian dawkowania.

Skład
Substancja czynna: węgiel aktywny.
1 tabletka zawiera 300 mg węgla aktywnego.
Pozostałe składniki: sacharoza, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerol, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
Jeśli pacjent jest nieprzytomny, a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

Przechowywanie

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Carbo medicinalis VP może dojść do zaparcia. Lek nie wchłania się jednak z przewodu
pokarmowego i nie wywołuje ogólnoustrojowych objawów zatrucia.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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