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Węgiel leczniczy VP 200 mg x 20 kaps
 

Cena: 13,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Wstęp
Węgiel leczniczy VP 200 mg w postaci kapsułek to produkt, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież od 12.
roku życia, a przy jednym ze wskazań (zatrucie lekami i związkami chemicznymi) pod kontrolą lekarza również przez dzieci młodsze.
Kapsułki są łatwe do połknięcia, jednak można również zmieszać ich zawartość z niewielką ilością wody i przyjmować w postaci
zawiesiny. Na co jest Węgiel leczniczy VP 200 mg? Wskazaniem do stosowania leku są biegunki, a także niestrawność i wzdęcia oraz
zatrucia lekami i związkami chemicznymi (przy ostatnim wskazaniu węgiel podaje się zwykle zgłębnikiem dożołądkowo w szpitalu).

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek preparatu Węgiel leczniczy VP 200 mg. W skład 1 kapsułki wchodzi 200 mg węgla aktywnego
oraz składniki pomocnicze. Przed skorzystaniem z leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do jego opakowania. Jeśli lekarz
nie wyda indywidualnie innych rekomendacji, zalecane w ulotce dawkowanie Węgla leczniczego VP 200 mg powinno być przez pacjenta
przestrzegane. Zaleca się, aby Węgiel leczniczy VP 200 mg nie był przyjmowany w czasie posiłku lub bezpośrednio po nim, gdyż
pokarm może negatywnie wpłynąć na jego zdolność adsorpcyjną.

Rekomendowane dawkowanie zależne jest od wskazania, w związku z którym Węgiel leczniczy VP 200 mg będzie stosowany. W
przypadku biegunek zaleca się pacjentom dorosłym i młodzieży w wieku powyżej 12 lat przyjęcie jednorazowo 20 kapsułek leku.
Najlepiej w tym celu przygotować z kapsułek zawiesinę, dodając ich zawartość do niewielkiej ilości wody i przyjąć w tej postaci. Jeśli
okaże się to konieczne, dawki leku można powtarzać co kilka godzin. W przypadku stosowania leku na niestrawność i wzdęcia (przez
pacjentów dorosłych i młodzież w wieku powyżej 12 lat) zaleca się przyjmowanie doustnie 4–6 kapsułek kilka razy na dobę, aż
dolegliwości ustąpią. By lek zadziałał szybciej, można przygotować z niego zawiesinę i przyjąć w tej postaci.

Węgiel leczniczy VP 200 mg można stosować też przy zatruciach lekami i związkami chemicznymi. W tym przypadku zaleca się
pacjentom dorosłym, młodzieży i dzieciom w wieku powyżej 1. roku życia podanie 62 kapsułek jednorazowo, a gdy będzie to konieczne,
dawkę można ponowić. Dzieciom poniżej 1. roku życia należy natomiast podawać 1 g węgla aktywnego/1 kg masy ciała i w razie
konieczności powtarzać dawkę co 4–6 godzin.

Węgiel leczniczy VP 200 mg ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania
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produktu jest uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek ze składników pomocniczych preparatu. Nie należy również podawać leku
pacjentom nieprzytomnym, którzy nie mają prawidłowo zabezpieczonych dróg oddechowych. Produkt może hamować wchłanianie
niektórych leków, dlatego należy zachować minimum 2-godzinny odstęp między przyjęciem Węgla leczniczego VP 200 mg a przyjęciem
innych medykamentów. Pacjentki oczekujące dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie ewentualnego
stosowania leku.

  

 
  

  
  
  
 

  
  Naturalne rozwiązanie na naturalny problem  

  
biegunka

niestrawność

wzdęcia
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  Dlaczego lek
 WĘGIEL LECZNICZY VP? Co wyróżnia lek
 WĘGIEL LECZNICZY VP? Dla kogo? Jak stosować? Szczegóły produktu  

  
  
 

 Dlaczego lek WĘGIEL LECZNICZY VP?  

  
 

  
  
  WĘGIEL LECZNICZY VP to produkt leczniczy w postaci kapsułki zawierający węgiel aktywowany stosowany w leczeniu:  

  
biegunek

niestrawności

wzdęć

zatruć niektórymi lekami i innymi związkami chemicznymi.

 

  Węgiel aktywny jest najskuteczniejszym lekiem adsorbującym. Ma dobry profil bezpieczeństwa i w leczeniu zatruć, pod kontrolą
lekarza, może być stosowany nawet u dzieci < 1. roku życia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

WĘGIEL LECZNICZY VP
zawiera 200 mg węgla w 1 kapsułce.  

 

  
  
 

 Co wyróżnia lek WĘGIEL LECZNICZY VP?  

 

  
  
  
 

  
  
Skuteczne leczenie
WĘGIEL LECZNICZY VP podlega kontroli
jakości właściwej dla leków i dawki substancji
leczniczej są ściśle określone w badaniach
klinicznych, co gwarantuje bezpieczne
 i skuteczne leczenie.  

 

  
 

  
  
Wielokierunkowe działanie
Węgiel stosowany jest nie tylko w biegunce,
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ale także w niestrawności i wzdęciach.
Jeden produkt może być stosowany
w kilku różnych wskazaniach.  

 

  
  
 

  
  
Wygoda stosowania
Kapsułkę łatwo połknąć. Osoby mające
problem z połykaniem mogą wysypać zawartość
kapsułki do wody, tworząc papkę do wypicia.
Kapsułki są bez cukru i mogą być stosowane
przez diabetyków.  

 

  
 

  
  
Bezpieczne leczenie
Węgiel aktywny to preparat skuteczny
i o ugruntowanym profilu bezpieczeństwa,
dzięki czemu od lat cieszy się zaufaniem
pacjentów i farmaceutów.  
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 Dla kogo lek WĘGIEL LECZNICZY VP?  

  
  
  
  
  
 

  
Biegunka

 

  
Niestrawność
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Wzdęcia

 

  
  
 

Dorośli i dzieci powyżej 12. lat

 

 

  
 

  
Zatrucia lekami i związkami chemicznymi*

  
  
 

Dorośli, dzieci powyżej i poniżej 1. roku życia

*Pod kontrolą lekarza
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 Jak stosować lek WĘGIEL LECZNICZY VP?  

  
  
  
  Biegunka  

  
  Dorośli i dzieci
 powyżej 12. lat  

  
  
  Około 4 g 20 kapsułek  
Dawkę można powtarzać
 co kilka godzin, jeśli
 to konieczne  

 

  
  Niestrawność i wzdęcia  

  
  Dorośli i dzieci
 powyżej 12. lat  

  
  
  4-6 kapsułki  
Kilka razy na dobę,
 aż do ustąpienia objawów  

 

  
  Zatrucia lekami i związkami chemicznymi*  

  
  Dzieci poniżej 1. roku  

  Dorośli oraz dzieci
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 powyżej 1. roku  

  
  
  1 g/kg masy ciała  
W razie potrzeby dawkę
można powtarzać
co 4-6 godzin.  

  
  Około 12,5 g ok. 62 kapsułki  
W razie potrzeby dawkę
można podawać kilkukrotnie
w ciągu doby.  

 

 

  
  
  
  *Węgiel w zatruciach jest zazwyczaj podawany zgłębnikiem dożołądkowo, w postaci papki, w warunkach szpitalnych.  

 

  
  
  Jak wygodnie spożyć zalecaną porcję węgla?  
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  Kapsułki z węglem aktywnym można połykać w całości
lub po wysypaniu zawartości kapsułki i zmieszaniu z wodą spożyć w postaci zawiesiny.  

 

 

 

  
  
 

 Sprawdź również
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CARBO MEDICINALIS VP 300 mg, 20 tabletek  

  
  
 

  

  
  

  

CARBO MEDICINALIS VP

produkt leczniczy w postaci tabletki
zawierający 300 mg węgla aktywnego.
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Szczegóły produktu
WĘGIEL LECZNICZY VP 200 mg, 20 kapsułek  

  Skład
  Dawkowanie
i sposób podawania
  Opakowanie
  Przechowywanie
  Inne informacje

  
  
  

Skład

 

  
  

Co zawiera WĘGIEL LECZNICZY VP

  
Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego.

Pozostałe składniki to: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin (E 132).

 

 

  
  
  

Dawkowanie i sposób podawania

 

  
  

Zalecana dawka leku WĘGIEL LECZNICZY VP:

Biegunki:
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  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
  Jednorazowo doustnie około 4,0 g (20 kapsułek), najlepiej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek
 do niewielkiej ilości wody. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.  

Niestrawność i wzdęcia:

  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
  Doustnie, przeciętnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kapsułki można połykać w całości, jednak
w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest stosowanie w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek
do niewielkiej ilości wody.  

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:

  Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:
  Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (około 62 kapsułek). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy
w ciągu doby.
  Dzieci poniżej 1 roku:
  Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 godzin.
  Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby:
  Bez zmian dawkowania.  

 

  
  
  

Opakowanie

 

  
  

Co zawiera WĘGIEL LECZNICZY VP

20 kapsułek po 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus).

 

  
  
  

Przechowywanie / Okres ważności

 

  
  
  
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  
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  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.  

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza
ostatni dzień podanego miesiąca.

 

  
  
  

Inne informacje

 

  
  

Kiedy nie stosować leku WĘGIEL LECZNICZY VP

- jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  - jeśli pacjent jest nieprzytomny, a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

WĘGIEL LECZNICZY VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje przyjmować.

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków.
W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla
aktywnego.

WĘGIEL LECZNICZY VP z jedzeniem i piciem

Leku Węgiel leczniczy VP nie należy przyjmować podczas ani bezpośrednio po posiłkach, ponieważ pokarm zmniejsza zdolność
adsorpcyjną węgla aktywnego. 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić
się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania
węgla aktywnego podczas ciąży i laktacji. Mimo braku przeciwwskazań należy wziąć pod uwagę działanie zapierające leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
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  Podmiot odpowiedzialny:
  Bausch Health Ireland Limited
  3013 Lake Drive
  Citywest Business Campus
  Dublin 24, D24PPT3, Irlandia  

  

  Wytwórca:
  ICN Polfa Rzeszów S.A.
  ul. Przemysłowa 2
  35-959 Rzeszów  

  

  Informacji o produkcie udziela:
  Bausch Health Poland sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 2
  35-959 Rzeszów  

 

  
  
  Skład  

  
  
  

Skład

 

  
  

Co zawiera WĘGIEL LECZNICZY VP

  
Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego.

Pozostałe składniki to: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), indygokarmin (E 132).
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  Stosowanie  

  
  
  

Dawkowanie i sposób podawania

 

  
  

Zalecana dawka leku WĘGIEL LECZNICZY VP:

Biegunki:

  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
  Jednorazowo doustnie około 4,0 g (20 kapsułek), najlepiej w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek
 do niewielkiej ilości wody. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli to konieczne.  

Niestrawność i wzdęcia:

  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
  Doustnie, przeciętnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Kapsułki można połykać w całości, jednak
w celu uzyskania szybszego działania zalecane jest stosowanie w postaci zawiesiny powstałej po wsypaniu zawartości kapsułek
do niewielkiej ilości wody.  

Zatrucia lekami i związkami chemicznymi:

  Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku:
  Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle około 12,5 g (około 62 kapsułek). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy
w ciągu doby.
  Dzieci poniżej 1 roku:
  Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g/kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 godzin.
  Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby:
  Bez zmian dawkowania.  

 

 

  
  Opakowanie  

  
  
  

Opakowanie
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Co zawiera WĘGIEL LECZNICZY VP

20 kapsułek po 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus).

 

 

  
  Opakowanie  

  
  
  

Przechowywanie / Okres ważności

 

  
  
  
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.  

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.  

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.  

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza
ostatni dzień podanego miesiąca.

 

 

  
  Inne informacje  

  
  
  

Inne informacje

 

  
  

Kiedy nie stosować leku WĘGIEL LECZNICZY VP

- jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel aktywny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
  - jeśli pacjent jest nieprzytomny, a jednocześnie nie ma w odpowiedni sposób zabezpieczonych dróg oddechowych.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

WĘGIEL LECZNICZY VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje przyjmować.

Węgiel aktywny podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków.
W przypadku konieczności podania innych leków doustnie, należy je zastosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla
aktywnego.

WĘGIEL LECZNICZY VP z jedzeniem i piciem

Leku Węgiel leczniczy VP nie należy przyjmować podczas ani bezpośrednio po posiłkach, ponieważ pokarm zmniejsza zdolność
adsorpcyjną węgla aktywnego. 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić
się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania
węgla aktywnego podczas ciąży i laktacji. Mimo braku przeciwwskazań należy wziąć pod uwagę działanie zapierające leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

 

 

  
  

  Podmiot odpowiedzialny:
  Bausch Health Ireland Limited
  3013 Lake Drive
  Citywest Business Campus
  Dublin 24, D24PPT3, Irlandia  

  

  Wytwórca:
  ICN Polfa Rzeszów S.A.
  ul. Przemysłowa 2
  35-959 Rzeszów  

  

  Informacji o produkcie udziela:
  Bausch Health Poland sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 2
  35-959 Rzeszów  

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

 

 

  
  
  
  Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje
dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu
życiu lub zdrowiu.  

 

  
  
  Car-PL-2007-205  

 

 

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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