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Dulcobis 5 mg *40 tabl.dojelit.
 

Cena: 22,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Skład:  1 tabl. zawiera: 5mg bisakodylu

Pozostałe składniki: 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.
Opis produktu:  Dulcobis to lek przeczyszający, który dzięki 5 mg substancji czynnej-bisakodylu w tabletce, powoduje przyśpieszenie
wypróżnienia i rozmiękczenie stolca. Stosuje się go najczęściej w przypadku krótkotrwałych zaparć, a także jako środek podawany
pacjentom przed operacjami i badaniami, jeśli te tego wymagają. Ponadto, Dulcobis wykazuje użyteczność u pacjentów po operacji, gdy
ich stan zdrowia wymaga ułatwienia wypróżnienia.

Lek Dulcobis może być stosowany w okresie rekonwalescencji pooperacyjnej zgodnie z wytycznymi lekarza. W przypadku braku
takowych konsultacji, samodzielne stosowanie leku nie może być dłuższe niż pięć dni.
Sposób użycia:  Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie:

Krótkotrwałe leczenie zaparć:
Dorośli: 1-2 tabletki dojelitowe Dulcobis (5-10 mg) na dobę przed snem.
Dzieci i młodzież: Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: 1-2 tabletki 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.
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Dzieci 4-10 lat: 1 tabletka dojelitowa (5 mg) na dobę przed snem.
Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza.
Tabletki dojelitowe należy przyjmować wieczorem, aby rano doszło do wypróżnienia. Tabletki należy połykać w całości i popijać dużą
ilością wody (nie wolno popijać mlekiem). Tabletek nie wolno rozgryzać.
Status:  Lek OTC
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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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