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Dulcobis, 40 tabletek dojelitowych
 

Cena: 22,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 40 tabletek dojelitowych

Postać tabletki dojelitowe

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Opis
Dulcobis, lek przeczyszczający, przynoszący szybszą ulgę w zaparciach, działa już po 6 godzinach. Przyspiesza perystaltykę jelita i
zwiększa zawartość wody i elektrolitów w jelicie, dzięki czemu ułatwia wypróżnianie.

Wskazania

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

Działanie
Przeczyszczające.

Dawkowanie

W krótkotrwałym leczeniu zaparć

Dorośli i młodzież: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem.
Dzieci 4-10 lat: 1 tabletka dojelitowa (5 mg) na dobę przed snem.

W przygotowaniu do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych (Produkt powinien być stosowany pod nadzorem
personelu medycznego):

Dorośli i młodzież: 2-4 tabletki dojelitowe (10-20 mg) wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia rano zalecane jest
podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).
Dzieci 4-10 lat: 1 tabletka dojelitowa (5 mg) wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka
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przeczyszczającego (np. czopka).

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Skład
1 tabletka dojelitowa zawiera: 5 mg bisacodylu.
Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85%, magnezu
stearynian, otoczka tabletki (magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i
metylu metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza
tlenek żółty (E172), wosk biały, wosk Carnauba, szelak).

Przeciwwskazania

Niedrożność jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobami
zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą być objawem poważnych
chorób.
Stany ciężkiego odwodnienia oraz u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na bisakodyl lub jakikolwiek inny składnik produktu.
W przypadku rzadkich chorób genetycznych, w których występuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu, stosowanie
produktu jest przeciwwskazane.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

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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