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2 x DULCOBIS 5 mg 40 tabletek dojelitowych
 

Cena: 33,70 PLN

Opis słownikowy

Producent BOEHRINGER INGELHEIM 

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaDULCOBIS 5 mg 40 tabletek dojelitowychZaparcia to jeden z bardziej uciążliwych problemów zdrowotnych. Corazwięcej
czasu spędzamy przy biurku i w samochodzie, jak równieżspożywamy wysoko przetworzoną żywność, co sprzyja zaparciom.
Towszystko może źle wpływać na pracę naszych jelit. Choć u różnych osóbzaparcia mogą mieć różne podłoże, to istnieje wspólny
mianownik. Gdydolegliwość ta już się pojawi, może istotnie skomplikować życie. Jeślipotrzebujesz wsparcia, możesz wspomóc się
lekami, które działająmiejscowo i pobudzają perystaltykę jelit. Tabletki Dulcobis zawierająsubstancję przyspieszająca perystaltykę jelit i
zwiększającą zawartośćwody w kale, która ułatwia oddanie stolca, tym samym zwalcza zaparciai pomaga zachować zdrowe
jelita.WSKAZANIA● Krótkotrwałe, objawowe leczenie zaparć● W przygotowaniu do badań diagnostycznych● W leczeniu przedoperacyjnym
i pooperacyjnym● W stanach wymagających ułatwienia defekacjiWŁAŚCIWOŚCI● Działanie już po 6 h (pomiędzy 6 a 12 godziną od
podania)● Ułatwienie wypróżnienia● Ulga w zaparciach● Szybkie działanie● Mogą być stosowane w okresie karmienia piersią● Mogą być
stosowane u dzieci powyżej 4 r.ż.Działanie● Przyspieszenie perystaltyki jelita grubego● Zwiększenie zawartości wody w jelicie grubym●
Pobudzenie naturalnego procesu wypróżniania● Rozluźnienie konsystencji stolcaSposób użyciaKrótkotrwałe, objawowe leczenie
zaparć:Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 10 lat: 1-2 tabletki dojelitowe doustnie, raz na dobę, przyjmowaneprzed snem. Dzieci od 4 do 10
lat: 1 tabletka dojelitowa) na dobę, przyjmowane przed snem.Przygotowanie do badań diagnostycznych:Dorośli: 2-4 tabletki dojelitowe
wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia ranozalecane jest podanie natychmiast działającego środka
przeczyszczającego (np. czopka).Dzieci powyżej 4 lat: jedna tabletka dojelitowa wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest
podanienatychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).Tabletki dojelitowe należy połknąć w całości i obficie popić
wodą.WażnePRZECIWWSKAZANIA

• Dulcobis jest przeciwwskazany u pacjentów z niedrożnościąjelit, z ostrymi stanami w obrębie jamy brzusznej, w tym zzapaleniem
wyrostka robaczkowego, ostrymi chorobamizapalnymi jelit oraz z silnymi bólami brzucha ztowarzyszącymi mdłościami i wymiotami,
które mogą byćobjawem poważnych chorób.• Dulcobis jest również przeciwwskazany w stanach ciężkiegoodwodnienia oraz u
pacjentów ze znaną nadwrażliwością nabisakodyl lub jakikolwiek inny składnik produktu.• W przypadku rzadkich chorób genetycznych,
w którychwystępuje nietolerancja składnika pomocniczego produktu(patrz „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności”),stosowanie
produktu jest przeciwwskazane.

Skład• Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum), 1 tabletka zawiera 5mg.• Substancja pomocnicze: Laktoza jednowodna,

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/2-x-dulcobis-5-mg-40-tabletek-dojelitowych.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

skrobia kukurydzian, glicerol 85%, magnezustearynian,• Otoczka: magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek,
kwasumetakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer, olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza tlenekżółty, wosk biały, wosk Carnauba,
szelak
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