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DULCOBIS, 20 TABLETEK
 

cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Kategoria Lek

Opakowanie 20 sztuk

Postać tabletki dojelitowe

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DULCOBIS jest to lek mający działanie przeczyszczające, ma również swoje zastosowanie przed operacjami i po operacjach oraz w
stanach wymagających wypróżnienia.

Dulcobis działa już po 6h

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

Dawkowanie:
W krótkotrwałym leczeniu zaparć:
Dorośli i młodzież: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) / dobę - przed snem.
Dzieci 4-10 lat: 1 tabletka dojelitowa (5 mg) / dobę - przed snem.
Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych:
(Produkt powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego)
Dorośli: 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 powyżej 4 lat: jedna tabletka dojelitowa (5 mg) wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast
działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).
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Sposób podania:
Podanie doustne

Skład:
Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum).

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85%, magnezu
stearynian, otoczka: 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:
Nie należy stosować leku Dulcobis: jeśli pacjent ma nadwrażliwość na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku, jeśli
pacjent cierpi na niedrożność jelit, jeśli pacjent cierpi na ostre stany chorobowe w jamie brzusznej, w tym na zapalenie wyrostka
robaczkowego czy ostre zapalne choroby jelit, jeśli organizm pacjenta utracił dużo wody, jeśli pacjent odczuwa silny ból brzucha
połączony z nudnościami i wymiotami - może to wskazywać na poważniejsze schorzenia, jeśli u pacjenta występuje dziedziczna
nietolerancja niektórych cukrów.

Ciąża i karmienie piersią:
Produktu Dulcobis nie należy stosować w okresie ciąży.
Dulcobis może być stosowany przez mamy karmiące piersią.
Wynika to z faktu, że ani substancja czynna leku ani jej pochodne powstające w wątrobie i ścianie jelita nie są wydzielane do mleka
zdrowych karmiących kobiet, co zostało potwierdzone w badaniu klinicznym

Ważne informacje:
Lek zawiera 33,2 mg laktozy oraz 23,4 mg sacharozy w jednej tabletce dojelitowej.
Lek nie powinny być przyjmowane wraz ze środkami zmniejszającymi zakwaszenie żołądka (mleko, leki zobojętniające sok żołądkowy
lub inhibitory pompy protonowej).
Nie należy stosować codziennie przez długi okres bez zbadania przyczyny zaparć.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności. Termin ważności oznacza
ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o...
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
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