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Dulcobis 10 mg x 6 czopków
 

Cena: 16,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 czopków

Postać Czopki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Bisacodylum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dulcobis w postaci czopków z bisakodylem i tłuszczem stałym jest produktem o działaniu przeczyszczającym, który może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci od 10. roku życia. Z produktu leczniczego mogą korzystać również bezpiecznie
pacjentki, które karmią piersią. Czopki są łatwe w zastosowaniu, a przy tym wyróżniają się bardzo szybkim działaniem, dzięki czemu
przynoszą ulgę ekspresowo, wykazując swoje działanie wyłącznie w miejscu problemu.

Na co są czopki Dulcobis? Wskazaniem do stosowania leku są przede wszystkim zaparcia. Czopki przeznaczone są do krótkotrwałego,
objawowego leczenia zaparć. W składzie leku znajduje się substancja mająca właściwości przeczyszczające, która wykazuje działanie
już po około 20 minutach od zastosowania. Produkt leczniczy będzie pomocny jednak nie tylko przy wspomnianych już zaparciach, ale
także w stanach, które wymagają z jakiegoś powodu ułatwienia defekacji. Czopki Dulcobis wskazane są również w przygotowaniach
pacjenta do badań diagnostycznych, poza tym wykorzystuje się je w leczeniu przedoperacyjnym i pooperacyjnym. Funkcją czopków
Dulcobis jest przede wszystkim rozluźnianie konsystencji stolca oraz przyspieszanie perystaltyki jelit. Dodatkowo działanie czopków
Dulcobis polega na zwiększaniu zawartości wody w jelicie grubym, a także na stymulacji naturalnych procesów wypróżniania.

W opakowaniu znajduje się 6 czopków Dulcobis. W skład 1 czopka wchodzi 10 mg bisakodylu oraz substancje pomocnicze. Przed
zastosowaniem czopków należy przeczytać dołączoną do opakowania ulotkę. Lek należy stosować w rekomendowanych przez lekarza
dawkach lub dawkach podanych w ulotce. Przy krótkotrwałym leczeniu zaparć zaleca się stosowanie 1 czopka Dulcobis na dobę. Jeśli
natomiast pacjenci dorośli szykują się do badań diagnostycznych, powinni postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Nie
należy przekraczać wskazanych dawek leku.

U niektórych pacjentów lek Dulcobis w postaci czopków może wywoływać działania niepożądane. Najczęściej występujące skutki
uboczne czopków Dulcobis to ból brzucha i biegunka. Produkt może często powodować skurcze w jamie brzusznej i nudności, poza tym
wspomniany ból brzucha i biegunkę. Niezbyt często powoduje dyskomfort w jamie brzusznej bądź okolicach odbytu, a także krew w
stolcu i wymioty, a oprócz tego zawroty głowy. Rzadko natomiast lek powoduje reakcje nadwrażliwości, odwodnienie, omdlenie czy
zapalenie jelita grubego.
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Czopki Dulcobis nie są wskazane w każdym przypadku, ponieważ mają też przeciwwskazania. Nie należy z nich korzystać przy
nadwrażliwości na bisakodyl lub składniki pomocnicze produktu leczniczego. Czopków nie powinno się stosować u dzieci w wieku
poniżej 10 lat. Przeciwwskazaniem jest też niedrożność jelit oraz ostre choroby zapalne jelit, poza tym z czopków Dulcobis nie należy
korzystać przy ostrych stanach zapalnych jamy brzusznej. Wyrób nie może być również stosowany przy zaburzeniach równowagi
elektrolitowej, w tym przy ciężkich odwodnieniach.

Opis
10 mg, czopki Bisacodylum

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

krótkotrwałe leczenie zaparć

Składniki
1 czopek zawiera: 10 mg bisacodylu, Substancje pomocnicze: tłuszcz stały (Witepsol W 45)

Stosowanie
Podanie doodbytnicze

1 czopek na dobę.
Stosować maksymalnie do 5 dni.

Sposób stosowania:
umieścić rozpakowany uprzednio czopek w odbycie, zaostrzonym końcem. Działa po 10-45 minutach.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegow chirurgicznych: stosować wyłącznie pod nadzorem personelu medycznego i
zgodnie z zaleceniem lekarza.
Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

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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