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Dulcobis 10 mg, 6 czopków
 

Cena: 15,19 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 6 czopków doodbytniczych

Postać czopki doodbytnicze

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Opis
Dulcobis, lek w postaci czopków. Zawiera substancję czynną bisakodyl, który działa miejscowo przeczyszczająco. Pobudza naturalny
proces wypróżniania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego. W postaci czopków działa szybko już od 10-45 min od aplikacji
przynosząc zdecydowaną ulgę w zaparciach.

Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć.
W przygotowaniu do badań diagnostycznych.
W leczeniu przed - i pooperacyjnym.
W stanach wymagających ułatwienia defekacji.

Działanie
Przeczyszczające.

Dawkowanie

1 czopek na dobę.
Stosować maksymalnie do 5 dni.
Sposób stosowania: umieścić rozpakowany uprzednio czopek w odbycie, zaostrzonym końcem. Działa po 10-45 minutach.
Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych: stosować wyłącznie pod nadzorem personelu
medycznego i zgodnie z zaleceniami lekarza.

W krótkotrwałym leczeniu zaparć:

Dorośli: zalecana dawka to 1 czopek (10 mg) na dobę.
Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: zalecana dawka to 1 czopek (10 mg) na dobę.
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W przygotowaniu do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych (produkt powinien być stosowany pod nadzorem
personelu medycznego):

Dorośli: zalecana dawka to 2-4 tabletki (10-20 mg) 5 mg, tabletki dojelitowe wieczorem w dniu poprzedzającym badanie.
Następnego dnia rano zalecane jest zastosowanie doodbytnicze 1 czopka produktu leczniczego Dulcobis, 10 mg, czopki.

Skład
1 czopek zawiera: 10 mg bisacodylu, Substancje pomocnicze: tłuszcz stały (Witepsol W 45)

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bisakodyl lub substancję pomocniczą.
Niedrożność jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami
zapalnymi jelit.
Silne bóle brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych chorób.
Dzieci poniżej 10 lat.
W stanach, w których może występować zaburzenie równowagi elektrolitowej np. w stanach ciężkiego odwodnienia.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 30°C.
W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

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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