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Dulcobis tabl.dojelit. 5 mg 40 tabl.!!!!!!
 

Cena: 23,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Wskazania do stosowania:

Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć.

W przygotowaniu do badań diagnostycznych, w leczeniu przed i pooperacyjnym, w stanach
wymagających ułatwienia defekacji.

Działanie:

Bisakodyl jest miejscowo działającą substancją o działaniu przeczyszczającym, pochodną
difenylometanu. Jako substancja utrudniająca wchłanianie wody i elektrolitów, bisakodyl po
hydrolizie w jelicie grubym, przyspiesza perystaltykę jelita grubego i zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego.
Prowadzi to pobudzenia defekacji, zmniejszenia czasu pasażu jelitowego oraz rozluźnienia konsystencji stolca.

Skład:

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu (Bisacodylum), 4,4'-diacetoksy-
(2-pirydynylometyleno)-bisfenolu (= bisakodyl) oraz substancje pomocnicze

Dawkowanie i sposób podawania:
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Produkt przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Okres stosowania produktu leczniczego
Dulcobis nie powinien przekraczać 5 dni.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie:
Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1- 2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) przed snem.

Aby spowodować wypróżnienie rano, produkt leczniczy należy zastosować dzień wcześniej
wieczorem. Tabletki dojelitowe należy połknąć w całości i obficie popić wodą.

Tabletki dojelitowe nie powinny być przyjmowane wraz ze środkami zmniejszającymi zakwaszenie
górnego odcinka przewodu pokarmowego, takimi jak mleko, leki zobojętniające sok żołądkowy lub
inhibitory pompy protonowej, aby zapobiec przedwczesnemu rozpuszczaniu otoczki tabletki.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych:

Produkt powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 2 tabletki dojelitowe (10 mg) rano i 2 tabletki dojelitowe (10 mg)
wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast
działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).

Przeciwwskazania:

Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w jamie
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.

Dulcobis 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 (patrz „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności"), stosowanie produktu jest
przeciwwskazane.

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
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zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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