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Dulcobis 5 mg x 40 tabl.
 

Cena: 21,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 40 tabl.

Postać tabl.dojelit.

Producent BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Dulcobis to miejscowo działający lek przeczyszczający powodujący pobudzenie wypróżnienia i rozmiękczenie stolca.
• Lek Dulcobis stosuje się w krótkotrwałym, objawowym leczeniu zaparć:
• u pacjentów cierpiących na zaparcia,
• w celu przygotowania do badań, przed operacjami i po operacjach oraz w stanach wymagających ułatwienia wypróżnienia.

Skład: 
Substancją czynną leku jest bisakodyl. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu.
Ponadto lek zwiera: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana rozpuszczalna, glicerol 85%, magnezu stearynian,
otoczka tabletki (magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i metylu
metakrylanu kopolimer (1:1), kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:2), olej rycynowy, makrogol 6000, żelaza tlenek
żółty (E172), wosk biały, wosk Carnauba, szelak).

Przeciwwskazania:
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Dulcobis,
• jeśli pacjent cierpi na niedrożność jelit,
• jeśli pacjent cierpi na ostre stany chorobowe w jamie brzusznej, w tym na zapalenie wyrostka robaczkowego czy ostre zapalne choroby
jelit,
• jeśli organizm pacjenta utracił dużo wody,
• jeśli pacjent odczuwa silny ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami – może to wskazywać na poważniejsze schorzenia,
• jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja niektórych cukrów,
• u dzieci poniżej 12 lat.

Stosowanie: 
Dulcobis należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania. Okres stosowania leku Dulcobis nie powinien przekraczać 5 dni.
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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
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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