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Węgiel leczniczy (Norit) 200 mg x 15 kaps
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 kaps

Postać Kapsułki

Producent NORIT PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną preparatu jest węgiel aktywowany.

Wskazania i działanie
Węgiel leczniczy NORIT to lek stosowany w leczeniu nieżytu jelit, biegunki, wzdęć i nadmiernej fermentacji jelitowej, np. przy zmianach
klimatu lub składu pokarmu.
Stosowany także jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami
i zasadami – po porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynna lub którakolwiek substancje pomocnicza preparatu. Rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności
jelit, ostry ból brzucha i zapalenie okrężnicy wrzodziejące. Nie należy stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono
dróg oddechowych.

Dawkowanie
Biegunka:
3 – 4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielka ilością wody. W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub
więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.
Zatrucie:
Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych (jedna po drugiej popijając niewielka ilością wody). Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po
krótkich przerwach. Natychmiast zawiadomić lekarza. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy, np.
podczas płukania żołądka. W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak najszybciej zażyć
węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest wynik jego działania. W czasie przyjmowania węgla
leczniczego stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. Należy ograniczyć jego stosowanie tylko do powyższych wskazań, a po
osiągnięciu efektu leczniczego zaprzestać jego stosowania.
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Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit.
Ponadto preparat może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Opisywano aspiracje do płuc
(zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla). Węgiel barwi stolec na czarno.

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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