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BISACODYL VP 5 mg, 30 tabletek
 

cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent ICN POLFA RZESZÓW

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie problemy z wypróżnianiem, przygotowanie
do badań

Opis produktu
 

BISACODYL VP 5 mg - działanie:

przeczyszczające, wiatropędne

BISACODYL VP 5 mg - wskazania:

zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia
po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne); opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami
chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka
lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa); dla dzieci od 4 lat, młodzieży i dorosłych

BISACODYL VP 5 mg - skład:

1 tabletka zawiera 5 mg bisakodylu; pozostałe składniki: rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu
stearynian, żelatyna; otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20,
talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon

BISACODYL VP 5 mg - dawkowanie:

krótkotrwałe leczenie zaparć: dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc);
dzieci w wieku od 4 do 10 lat: doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).
Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi: lek należy stosować pod nadzorem lekarza. Dorośli i
dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w
dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka. Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:
doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe
zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

BISACODYL VP 5 mg - przeciwwskazania:

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

https://www.aptekapharmaland.pl


 
MK PHARM sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4, Golub-Dobrzyń
790 267 106

 

uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ostra choroba jamy brzusznej,
wymagająca interwencji chirurga (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego); choroba Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie. Należy skonsultować się z lekarzem,
nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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