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WEGIEL LECZNICZY VP 200mg x 20kaps.
 

Cena: 13,05 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 20 kaps. (2 blist.po 10 s

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Opis produktu
Węgiel leczniczy VP 200mg, którego substancją czynną jest węgiel aktywny, wykazuje on duże zdolności pochłaniające. Lek podaje się
doustnie. Węgiel leczniczy VP wchłania z przewodu pokarmowego gazów jelitowych, substancji toksycznych poprzez wiązanie toksyn
bakteryjnych.

Działanie
Substancją czynną jest węgiel aktywny, który jest odpowiednio przygotowanym węglem o dużej zdolności adsorpcyjnej (pochłaniającej).
Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i
przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten
sposób uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit
np. z żółcią.

Sposób użycia
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.

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.

Przeciwwskazania
Jeśli pomimo leczenia wzdęcia utrzymują się 7 dni a biegunka 2 dni, lub jeśli obok biegunki wystąpi gorączka, lub krew w stolcu, należy
zgłosić się do lekarza, ponieważ może to wskazywać, że leczenie węglem aktywnym jest niewystarczające.
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Składniki
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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