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Tribux Bio tabl. 0,1 g 10 tabl.
 

Cena: 19,08 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
1 tabletka zawiera: substancję czynną: maleinian trimebutyny – 100mg oraz substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza
mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon i magnezu stearynian.

Działanie:
Substancją czynną leku Tribux Bio jest trimebutyna, każda tabletka zawiera jej 100mg. Działa ona bezpośrednio na mięśnie gładkie
przewodu pokarmowego, a także regulująco na pracę całego przewodu pokarmowego. Trimebutyna nie wpływa na ośrodkowy układ
nerwowy.

Zastosowanie:
Lek Tribux Bio 0,1g wskazany do stosowania w leczeniu zaburzeń trawienia, które objawiają się wzdęciami, uczuciem pełności, bólami
brzucha lub nudnościami oraz w leczeniu zaburzeń czynności układu pokarmowego będących objawami stresu: bóle brzucha, biegunka,
zaparcia. Produkt leczniczy do krótkotrwałego leczenia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane:
Stosowanie leku może wywołać objawy niepożądane takie jak: senność, ospałość, uczucie zmęczenia, apatia, zawroty głowy, bóle głowy,
uczucie ciepła lub zimna, suchość w ustach, drętwienie ust, zaburzenia smaku, biegunka, niestrawność, bóle w nadbrzuszu, nudności,
wymioty, zaparcia, uczucie pragnienia, wysypka, nierówne bicie serca, zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych ALAT i AspAT we krwi, niepokój, osłabienie słuchu, zapalenie wątroby, zmiany skórne (świąd, pokrzywka,
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zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień), zatrzymanie moczu, zaburzenia miesiączkowania, bolesne powiększenie piersi u
kobiet, powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia), ból piersi.

Dawkowanie:
Tabletki doustne. Połykać w całości, popijać szklanką wody, przyjmować przed posiłkiem. Dorośli: zażywać 1 tabletkę 2-3 razy na dobę.
Młodzież powyżej 12. roku życia: dawkę ustala lekarz, przy czym dawka dobowa nie może przekraczać 6mg na kilogram masy ciała.
Przyjmowanie leku Tribux Bio bez konsultacji z lekarzem nie powinno trwać dłużej niż 3 dni. Wizyta u lekarza konieczna jest również
wtedy, gdy w ciągu 3 dni stosowania leku objawy nie ustąpiły lub się pogorszyły.
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