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Dulcobis 5mg 20 tabletek
 

Cena: 14,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  Sanofi–Aventis Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

ILOŚĆ:  20 tabletek

 

Dulcobis to lek przeczyszczający zawierający substancję czynna o nazwie bisakodyl

 

 

DZIAŁANIE:

Dulcobis to miejscowo działający lek przeczyszczający powodujący pobudzenie wypróżnienia i rozmiękczenie stolca.

 

WSKAZANIA:
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Lek Dulcobis stosuje się w krótkotrwałym, objawowym leczeniu zaparć:

u pacjentów cierpiących na zaparcia,

w celu przygotowania do badań, przed operacjami i po operacjach oraz w stanach wymagających ułatwienia wypróżnienia.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. podanie doustne.

Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Okres stosowania leku Dulcobis, bez konsultacji z lekarzem, nie powinien
przekraczać 5 dni.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie:

Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) na dobę przed snem.

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. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych: Podczas przygotowania do badań lub przed zabiegami
operacyjnymi lek Dulcobis powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego.

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 10 lat: w celu całkowitego opróżnienia jelit osoby dorosłe, młodzież i dzieci powyżej 10 lat powinny
przyjąć, zgodnie z zaleceniami lekarza 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) rano i 1-2 tabletki dojelitowe (5-10 mg) wieczorem w dniu
poprzedzającym badanie, po czym rano w dniu badania przyjmują środek przeczyszczający o natychmiastowym działaniu (np. w
postaci czopka).

Dzieci 4-10 lat: jedna tabletka dojelitowa (5 mg) wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego
środka przeczyszczającego (np. czopka).

 

SKŁAD:

Substancję czynną leku jest bisakodyl.

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 miligramów 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 (El72),
wosk biały, wosk Carnauba, szelak.

 

OSTRZEŻENIA: 

Lek Dulcobis zawiera laktoz? i sacharoz? Lek zawiera 33,2 mg laktozy oraz 23,4 mg
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sacharozy w jednej tabletce dojelitowej. Je?eli stwierdzono wcze?niej u pacjenta
nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z lekarzem przed
przyj?ciem leku Dulcobis.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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