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Tribux Bio 100mg 10 tabl.
 

Cena: 18,77 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Trimebutinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI:  Lek

PRODUCENT: BIOFARM Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13

60-198 Poznań

ILOŚĆ:  10 tabletek

 

 

Tribux Bio zawiera trimebutynę w ilości 100 mg na tabletkę regulującą motorykę przewodu pokarmowego.

 

 

DZIAŁANIE:

Trimebutyna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego.

Nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy.
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WSKAZANIA:

Zaburzenia trawienia objawiające się: uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami brzucha.

Zaburzenia czynności układu pokarmowego wywołane stresem (biegunka, zaparcia, bóle brzucha).

Tribux Bio stosuje się w czynnościowych zaburzeniach jelit. Tribux Bio przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia. Jeśli po upływie 3
dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

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.

Lek należy stosować doustnie.

 

Dawkowanie  

Dorośli

1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę przed posiłkiem  

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat

O zastosowaniu leku Tribux Bio w tej grupie wiekowej powinien zadecydować lekarz. 

Dawka dobowa nie może przekraczać 6 mg na kilogram masy ciała dziecka.  

Dzieci poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania leku Tribux Bio u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Czas trwania leczenia

Leku Tribux Bio nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.  

Sposób stosowania

Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

 

SKŁAD:

Substancją czynną leku jest 100 mg trimebutyny maleinianu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon i magnezu stearynian.

 

OSTRZEŻENIA: 

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem tego leku.
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Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25ºC.

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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