
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Bisacodyl, tabletki dojelitowe, 5mg, 30 tabletek
 

Cena: 16,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Bisacodyl, tabletki dojelitowe, 5mg, 30 tabletek

Preparat syntetyczny o działaniu przeczyszczającym. Preparat stosowany w zaparciach różnego pochodzenia: nawykowych i
przewlekłych zaparcia u obłożnie chorych, nawykowych zaparciach w podeszłym wieku, zaparciach po zmianie diety, zaparciach w
okresie pooperacyjnym. Polecany w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

Skład:
1 tabletka zawiera - bisakodyl, skrobię ziemniaczaną, laktozę jednowodną, talk, magnezu stearynian, żelatynę, kwasu metakrylowego i
etylu akrylanu kopolimer, sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek, czerwień koszenilowa, lak,
symetykon.

Działanie:
Działa przeczyszczająco i wiatropędnie bezpośrednio na jelito grube. Nasila skurcze jelit, pobudzając ruchy perystaltyczne, a także
zwiększa ilość niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym, co wzmaga działanie przeczyszczające.

Wskazania:
w nawykowych i przewlekłych zaparciach u obłożnie chorych,
w nawykowych zaparciach w podeszłym wieku,
w zaparciach po zmianie diety,
w zaparciach w okresie pooperacyjnym,
w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

Dawkowanie:
Stosować doustnie, tabletki połykać w całości (nie rozgryzać i nie rozkruszać) obwicie popijając wodą. Dorośli i dzieci powyżej 10 roku
życia - 1-2 tabletki, raz dziennie przed zaśnięciem. Dzieci od 4 do 10 roku życia - 1 tabletka, raz dziennie przed zaśnięciem.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,
zespół ostrego brzucha (w tym niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego),

ból brzucha nieznanego pochodzenia z obecnością nudności i wymiotów,
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choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
krwawienie z przewodu pokarmowego,
ciężkie odwodnienie,
nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

Działania niepożądane:
Bardzo rzadko występują - reakcje alergiczne (włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami
anafilaktycznymi), ból brzucha, biegunka.

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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