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DULCOBIS 10 mg 6 czopków
 

Cena: 12,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 6 czop.

Postać czop.doodbyt.

Producent SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

WskazaniaDULCOBIS 10 mg 6 czopkówZaparcia, wiążą się często z dyskomfortem oraz mogą utrudniaćcodzienne funkcjonowanie.
Często wymagają krótkotrwałego,objawowego leczenia o działaniu przeczyszczającym. Istnieją takżespecjalne sytuacje, w których
konieczne jest sięgnięcie po środki naprzeczyszczenie, takie jak: przygotowanie do badań diagnostycznych,leczenie przedoperacyjne czy
pooperacyjne. Warto w takiej sytuacjiskorzystać z preparatu, który działa szybko, takiego jak czopkidoodbytnicze Dulcobis. Lek zawiera
miejscowo działającą substancjęo działaniu przeczyszczającym, która działa średnio już po 20minutach.WSKAZANIA● Krótkotrwałe,
objawowe leczenie zaparć● W przygotowaniu do badań diagnostycznych● W leczeniu przedoperacyjnym i pooperacyjnym● W stanach
wymagających ułatwienia defekacjiWŁAŚCIWOŚCI● Działanie średnio po 20 min. od zastosowania (10-45 minut)● Działanie w miejscu
problemu● Ułatwienie wypróżnienia● Ulga w zaparciach● Szybkie działanie● Mogą być stosowane u dzieci powyżej 10. r.ż.● Mogą być
stosowane w okresie karmienia piersiąDziałanie● Przyspieszenie perystaltyki jelita grubego● Zwiększenie zawartości wody w jelicie
grubym● Pobudzenie naturalnego procesu wypróżniania● Rozluźnienie konsystencji stolcaSposób użyciaKrótkotrwałe leczenie
zaparć:Dorośli i dzieci powyżej 10. roku życia: 1 czopek (10 mg) na dobę.Dorośli, w przygotowaniu do badań diagnostycznych: W celu
całkowitego oczyszczenia jelita – 2-4tabletki leku Dulcobis, 5 mg tabletki dojelitowe wieczorem w dniu poprzedzającym
badanie.Następnego dnia rano zalecane jest zastosowanie doodbytnicze 1 czopka leku Dulcobis, 10 mg
czopki.WażnePRZECIWWSKAZANIA• Nadwrażliwość na bisakodyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.• Pacjenci z
niedrożnością jelit, z ostrymi stanami w obrębiejamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostkarobaczkowego, ostrymi chorobami
zapalnymi jelit.• Pacjenci z silnymi bólami brzucha z towarzyszącymimdłościami i wymiotami, które mogą być objawempoważnych
chorób.• Dzieci poniżej 10 lat.• Dulcobis jest również przeciwwskazany w stanach, w którychmoże występować zaburzenie równowagi
elektrolitowej np. wstanach ciężkiego odwodnienia.Skład• Substancją czynną leku jest bisakodyl (Bisacodylum), 1 czopek zawiera 10
mg.• Substancja pomocnicza: tłuszcz stały (Witepsol W 45)
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