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Tiorfan 100 mg x 10 kaps.
 

Cena: 43,69 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent BIOPROJET EUROPE LTD

Substancja
czynna

Rececadotrilum

Opis produktu
 

Skład:
Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu. Inne składniki leku to: laktoza, skrobia
żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172),
tytanu dwutlenek (E171).

Wskazania:
Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu biegunki. Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dorosłych,
jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo. Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest
stosowanie leczenia przyczynowego.

Dawkowanie;
Tiorfan występuje w postaci kapsułek. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka trzy razy dziennie, którą należy
połknąć popijając szklanką wody. Tiorfan należy przyjmować najlepiej przed głównymi posiłkami, ale rozpoczynając leczenie można
przyjąć jedną kapsułkę o dowolnej porze dnia. Lekarz zadecyduje o długości leczenia lekiem Tiorfan. Leczenie nie powinno trwać dłużej
niż 7 dni. W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią
ilością płynów i soli (elektrolitów). Najlepszym sposobem uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów
nawadniających (w przypadku wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty). Nie ma konieczności dostosowywania dawki u
pacjentów w podeszłym wieku.

Przeciwwskazania:
Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tiorfan. Przed rozpoczęciem
przyjmowania leku Tiorfan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza, jeśli: - występuje krew lub ropa w
stolcu i gorączka. Przyczyną może być infekcja bakteryjna, która powinna być leczona przez lekarza, - występuje biegunka przewlekła lub
biegunka spowodowana przyjmowaniem antybiotyków, - występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, - występują przedłużające
się lub niekontrolowane wymioty, - występuje nietolerancja laktozy (patrz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tiorfan”).

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.
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