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Carbo medicinalis x 20 tabl.
 

Cena: 16,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 20 tabl.(2x10)

Postać tabl.

Producent ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Wskazania:
Preparat jest stosowany w biegunkach i wzdęciach. W porozumieniu z lekarzem - w zatruciach lekami lub innymi substancjami
chemicznymi.

Właściwości:
Jelitowy lek adsorbujący. Po podaniu doustnym pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwą ochronną. Adsorbuje na swej
powierzchni różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i powodujące biegunkę
oraz przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe i związki toksyczne. Zmniejsza
lub zapobiega wchłonięciu toksycznych substancji z przewodu pokarmowego do krwioobiegu. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie
związków wydalonych do jelit np. z żółcią. Działa zapierająco.

Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelazowym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami,
litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami nieorganicznymi i
zasadami.

Dawkowanie:
Lek Carbo medicinalis MF należy stosować doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
• Wzdęcia: 4-5 tabletek kilka razy dziennie aż do ustąpienia objawów.
• Biegunka: 12-16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub pogryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej
papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin.
• Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabletek. W przypadku ciężkich zatruć można podać
jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia
• Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49-50 tabletek. W razie konieczności można podawać
kilkakrotnie w ciągu doby.
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Dzieci w wieku poniżej 1 roku życia
• Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: zwykle jednorazowo 1g/kg mc. w postaci zawiesiny w wodzie. W razie
konieczności można powtarzać co 4-6 h

Skład:
– Substancją czynną leku jest węgiel leczniczy w ilości 250 mg
– Inne składniki leku to sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa oraz stearynian magnezu

Przeciwwskazania:
Nie stosować:
– jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Carbo
Medicinalis MF
– u osób nieprzytomnych.
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