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Bobotic forte krople 30 ml
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Skład
symetykon, sodu benzoesan(E211), kwas cytrynowy jednowodny(E330), sacharyna sodowa(E954), guma ksantanowa, aromat malinowy,
woda oczyszczona.

1 ml płynu zawiera: 135 mg symetykonu
3 krople zawierają: 20 mg symetykonu

Właściwości:
Zawarty w preparacie symetykon skutecznie obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu znajdujących się w jelitach,
ułatwia ich łaczenie i pękanie. Usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczyną bólu. Symetykon po podaniu
doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w postaci niezmienionej.
Zastosowanie:

Bobotic forte przeznaczony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat w celu łagodzenia objawów, takich
jak: kolka, wzdęcia uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu
pokarmowego.
Pomocniczo w przygotowaniu niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak
badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie
W celu łagodzenia objawów, takich jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w
obrębie przewodu pokarmowego:

niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat: 3 krople przed, w trakcie lub po każdym posiłku (nie należy przyjmować więcej niż
18 kropli na dobę)
dzieci w wieku od 2 lat do 12 lat: 6 kropli przed, w trakcie lub po każdym posiłku (nie należy przyjmować więcej niż 36 kropli na
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dobę)

W przypadku przygotowań do badań diagnostycznych:

w dniu poprzedzającym badania należy przyjąć:
niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat: 3 krople 2 razy na dobę
dzieci w wieku od 2 lat do 12 lat: 6 kropli 2 razy na dobę

rano w dniu badania, na czczo, należy przyjąć:
niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat: 3 krople
dzieci w wieku od 2 lat do 12 lat: 6 kropli

Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką do uzyskania jednolitego płynu.Butelka wyposażona jest w kroplomierz, za pomocą
którego należy odliczyć zalecaną ilość kropli, które można podać do buzi dziecka przy pomocy dołączonej do opakowania łyżeczki lub
nakroplić na smoczek przed podaniem go dziecku. Odmierzoną ilość płynu można wymieszać z niewielką ilością przegotowanej,
ostudzonej wody, stosowanej odżywki(mleka) lub innego niegazowanego płynu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować Bobotic forte:

w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu
w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego
u noworodków i niemowląt do 28 dnia życia

Uwagi:
Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę
Przechowywanie:
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25OC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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