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Dulcobis 5mg x40 tabletek
 

Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Opella Healthcare Poland

Postać tabletki

Substancja
czynna

bisakodyl

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Dulcobis™ w tabletkach na zaparcia

Przewidywalna ulga przez noc. W ciągu od 6 do 12 godzin.

Dulcobis™ w tabletkach przynosi przewidywalną ulgę w zaparciach przez noc.
Lek cieszy się zaufaniem na całym świecie, jako niezawodny i łatwy do stosowania.

Sposób działania

Jedna tabletka zawiera dokładnie odmierzoną dawkę substancji czynnej, bisakodyl. Dzięki temu Dulcobis™ w tabletkach jest szczególnie
przewidywalny i niezawodny: w ciągu od 6 do 12 godzin po przyjęciu pojedynczej dawki następuje stymulacja jelita i ulga w zaparciu.

Dulcobis™ w tabletkach posiada specjalną otoczkę Dulcobis™ Comfort Coating, która zapewnia uwalnianie substancji czynnej dokładnie
tam, gdzie potrzeba, czyli w jelicie grubym. Otoczka Dulcobis™ Comfort Coating jest odporna na kwaśne soki trawienne w żołądku i jelicie
cienkim. Tabletka rozpuszcza się dopiero w środowisku zasadowym jelita grubego.

Sposób użycia

Pamiętaj, aby bezwzględnie unikać spożywania mleka lub leków zobojętniających kwasy jednocześnie z lekiem Dulcobis™.

- Płyny te mają odczyn zasadowy i mogą powodować przedwczesne rozpuszczanie otoczki Comfort Coating. Z tej samej przyczyny leku
Dulcobis™ w tabletkach nie wolno rozkruszać ani przeżuwać przed połknięciem, w przeciwnym razie otoczka Comfort Coating jest
nieskuteczna.
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Należy zawsze zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania i zwrócić się do lekarza w przypadku jakichkolwiek pytań.

Dawkowanie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zaleca się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-2 tabletki dojelitowe (5-10mg) przed snem.
Tabletki należy przyjmować wieczorem, aby rano doszło do wypróżnienia.

Skład

1 tabletka dojelitowa zawiera: 5mg bisacodylu
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