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Bobotic Forte 20 mg x 30 ml krople doustne
 

Cena: 27,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g

Opakowanie 30 ml

Postać krop.doustne

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

BOBOTIC FORTE w postaci kropli pozytywnie oddziałuje na czynność układu trawiennego. Preparat zawiera symetykon, który wykazuje
właściwości łagodzące dolegliwości mające związek z występowaniem wzdęć.

Skład:
symetykon, sodu benzoesan(E211), kwas cytrynowy jednowodny(E330), sacharyna sodowa(E954), guma ksantanowa, aromat malinowy,
woda oczyszczona. 3 krople zawierają: 20 mg symetykonu, 1 ml płynu zawiera: 135 mg symetykonu

Działanie:
Preparat powstały na bazie symetykonu charakteryzuje się działaniem odpowiadającym za zmniejszenie napięcia powierzchniowego
śluzu i pęcherzyków gazów występujących w jelitach. Dzięki temu wspomaga eliminowanie zbyt dużej ilości gazów zgromadzonych w
obrębie układu trawiennego, a w efekcie łagodzi dolegliwości związane z występowaniem wzdęć.

Wskazania:
Stosować w przypadku zaburzeń trawiennych objawiających się uczuciem pełności, wzdęciami, odbijaniem się i burczeniem w brzuchu.
Wskazany również przed badaniami diagnostycznymi w obrębie jamy brzusznej techniką ultrasonograficzną, radiologiczną i
endoskopową. Stosować u niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat

Dawkowanie:
Stosować doustnie. Na wzdęcia: W przypadku niemowląt od 28 dnia życia do 2 lat podawać 3 krople przed, w trakcie lub po każdym
posiłku (maksymalnie 18 kropli/24h). W przypadku dzieci od 2 lat do 12 lat podawać 6 kropli przed, w trakcie lub po każdym posiłku
(maksymalnie 36 kropli/24h). Przed badaniami: Dzień przed badaniem - W przypadku niemowląt od 28 dnia życia do 2 lat podawać 3
krople x 2/24h. W przypadku dzieci od 2 lat do 12 lat podawać 6 kropli x 2/24h. Rano w dniu badania, na czczo - W przypadku niemowląt
od 28 dnia życia do 2 lat podawać 3 krople. W przypadku dzieci od 2 lat do 12 lat podawać 6 kropli.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
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farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

