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Carbo medicinalis mf 250 mg x 20 tabl
 

Cena: 13,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent ARROW POLAND

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Preparat jest stosowany w biegunkach i wzdęciach. W porozumieniu z lekarzem - w zatruciach lekami lub innymi substancjami
chemicznymi.
Carbo medicinalis MF tabletki, 250mg występuje w postaci czarnych, okrągłych tabletek bez zapachu i smaku. Węgiel leczniczy
jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelazowym i innymi związkami metali, DDT, cyjankiem, litem,
etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami nieorganicznymi i
zasadami.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Carbo medicinalis MF może powodować działania niepożądane. Duże ilości węgla leczniczego, szczególnie po podaniu
wielokrotnym, mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia. U dzieci mogą wystąpić wymioty. Istnieje także ryzyko
przedostania się do płuc węgla leczniczego podanego doustnie. Lek barwi stolec na czarno. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów
niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

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 paki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. w razie konieczności dawkę można podawać co kilka godzin.
Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podawać 49-50 tabletek. W przypadku ciężkich zatruć można
podawać jednorazowo do 100g węgla leczniczego. W razie konieczności można podawać kilkakrotnie w ciągu doby. Dzieci w wieku
powyżej 1 roku życia: Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podawać 49-50 tabletek. W razie konieczności
można podawać kilkakrotnie w ciągu doby. 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 4-6h.
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Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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