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Dulcobis 5mg 20tabl.
 

cena: 11,56 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Dawka 5 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

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

Działanie:
Miejscowo działający lek przeczyszczający powodujący pobudzenie wypróżnienia i rozmiękczenie stolca.

Skład:
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.

Dawkowanie:
⦁ Dorośli: 1-2 tabl. dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. Dawkę można
dostosować do najwyższej zalecanej dawki w celu uzyskania regularnych wypróżnień.
⦁ Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: 1-2 tabl. dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej
dawki.
⦁ Dzieci 4-10 lat: 1 tabl. dojelitowa (5 mg) na dobę przed snem. Nie należy przekraczać maks. dawki dobowej.
⦁ Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza.

Przeciwwskazania:
Lek jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka
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robaczkowego, ostrymi chorobami zapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymi mdłościami i wymiotami, które mogą
być objawem poważnych chorób. Produkt jest również przeciwwskazany w stanach 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.
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