
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Tribux bio 100 mg x 10 tabl
 

Cena: 21,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Trimebutinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Tribux Bio w postaci tabletek z trimebutyny maleinianem jest produktem wykorzystywanym do krótkotrwałego leczenia. Lek
przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów dorosłych, a także po konsultacji z lekarzem przez młodzież w wieku powyżej 12 lat. 
Na co jest Tribux Bio? Wskazaniem do stosowania tabletek są zaburzenia trawienia i czynności układu pokarmowego. Lek może być
pomocny przy takich objawach jak uczucie pełności, bóle brzucha, wzdęcia i nudności. Znajduje też zastosowanie przy dolegliwościach
związanych z pracą układu pokarmowego, które są efektem stresu. Należą do nich m.in. bóle brzucha, biegunka czy zaparcia. Składnik
czynny leku Tribux Bio, trimebutyna (w postaci trimebutyny maleinianu) wpływa na pracę mięśni gładkich przewodu pokarmowego,
przyczyniając się do regulacji motoryki i jednocześnie nie wywierając wpływu na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek Tribux Bio. W skład 1 tabletki wchodzi 100 mg trimebutyny maleinianu oraz składniki
pomocnicze, które wyszczególniono w dołączonej do opakowania ulotce. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się ze
wskazaniami producenta zawartymi w ulotce. Trzeba ich przestrzegać, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Dawkowanie Tribux Bio w
przypadku młodzieży w wieku powyżej 12 lat powinien indywidualnie ustalić lekarz – dawka dobowa substancji czynnej w tej grupie
wiekowej nie powinna być jednak większa niż 6 mg substancji czynnej na 1 kg masy ciała pacjenta. Jeśli natomiast chodzi o
rekomendowane dawkowanie Tribux Bio u pacjentów dorosłych, zaleca się przyjmowanie 1 tabletki 2–3 razy na dobę. Tabletki Tribux
Bio najlepiej przyjmować bezpośrednio przed posiłkiem. Tabletki powinny być połykane w całości i popijane dużą ilością wody. Leku nie
należy stosować dłużej niż 3 dni – jeśli czas ten okaże się niewystarczający, by dolegliwości pacjenta ustąpiły, lub objawy nasilą się,
należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletki Tribux Bio mogą wywoływać działania niepożądane, chociaż nie występują one u każdej osoby stosującej lek. Częste skutki
uboczne leku Tribux Bio to senność i ospałość, a oprócz tego zawroty i bóle głowy, apatia oraz suchość w ustach. Lek może
powodować także nudności, zaparcia i wymioty, uczucie pragnienia, drętwienie ust oraz zaburzenia smaku. Poza tym do działań
niepożądanych zaliczyć można niestrawność i bóle w nadbrzuszu. Inne możliwe skutki uboczne opisano w ulotce.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Tribux Bio w postaci tabletek, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników czynnych lub pomocniczych leku. Tribux Bio nie powinien być
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też stosowany przez pacjentki w ciąży oraz przez dzieci w wieku poniżej 12 lat. Kobiety karmiące piersią mogą stosować wyłącznie, jeśli
jest to konieczne – najlepiej po konsultacji z lekarzem. Należy uważać na możliwe interakcje tabletek Tribux Bio z niektórymi innymi
lekami – szczegóły opisano w dołączonej do opakowania ulotce.

Skład

Substancją czynną leku jest 100 mg trimebutyny maleinianu.
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, krospowidon i magnezu stearynian.

Wskazania i działanie

Zaburzenia trawienia objawiające się: uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i bólami brzucha.
Zaburzenia czynności układu pokarmowego wywołane stresem (biegunka, zaparcia, bóle brzucha).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz u dzieci poniżej
12 roku życia.

Dawkowanie
Dorośli
1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę przed posiłkiem.
Dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat
O zastosowaniu leku Tribux Bio w tej grupie wiekowej powinien zadecydować lekarz.
Dawka dobowa nie może przekraczać 6 mg na kilogram masy ciała dziecka.
Dzieci poniżej 12 lat
Nie zaleca się stosowania leku Tribux Bio u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Czas trwania leczenia
Leku Tribux Bio nie należy przyjmować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.
Sposób stosowania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

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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