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Carbo medicinalis VP 300 mg x 20 tabl
 

Cena: 16,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl

Postać Tabletki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Carbo medicinalis VP to produkt leczniczy w formie tabletki stosowany w leczeniu biegunek, niestrawności i wzdęć oraz w zatruciach
lekami i innymi związkami chemicznymi - po porozumieniu z lekarzem.

Skład
Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna tabletka zawiera 300 mg węgla aktywnego.
Pozostałe składniki to: sacharoza, celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna, karboksymetyloskrobia sodowa, glicerol, magnezu stearynian.
Postać farmaceutyczna: tabletki.

Dawkowanie
Biegunki:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Jednorazowo doustnie około 4,0 g (10 do 13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę
można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.
Niestrawność i wzdęcia:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Doustnie, przeciętnie 3 do 4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu
uzyskania szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.
Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:
Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (41 do 42 tabletek). W razie potrzeby można ją podawać kilkukrotnie w ciągu
doby.
Dzieci poniżej 1 roku:
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg masy ciała. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4 – 6 godzin.
Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby:
Bez zmian dawkowania.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane
Nie należy stosować preparatu, jeśli: pomimo stosowania leku objawy wzdęć utrzymują się przez ponad 7 dni a biegunka ponad 2 dni.
Jeśli wystąpi gorączka albo krew w stolcu (leczenie wyłącznie węglem może być niewystarczające, należy w związku z tym zgłosić się
do lekarza); zatrucie wywołane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy i/lub prowadzące do drgawek, gdyż w przypadku
zatrucia takimi lekami, podobnie jak u osób nieprzytomnych, istnieje zagrożenie aspiracji do płuc (przedostania substancji płynnych lub
stałych do płuc); aby go uniknąć przed zastosowaniem płukania żołądka lekarz powinien w takich przypadkach najpierw przeprowadzić
intubację; Węgla leczniczego nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, ponieważ może osłabiać ich działanie.

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.
 

Galeria
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