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Węgiel leczniczy Microfarm kaps.twarde 0,2
 

Cena: 10,77 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent PRZEDSIĘB.PRODUKC.-HANDL."MICROFAR
M" M.KACPERSKA,J.KACPERSKI

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Carbo Medicinalis stanowi sproszkowany węgiel aktywowany, który posiada dużą zdolność adsorbcji.
Węgiel leczniczy wiąże substancje toksyczne w przewodzie pokarmowym, uniemożliwiając ich wchłonięcie przez organizm.
Preparat stosowany w biegunce, niestrawnościach i wzdęciach, w zatruciach lekami i innymi substancjami chemicznymi.

Skład: 
1 tabletka zawiera 200mg węgla leczniczego oraz substancje pomocnicze.

Dawkowanie: 
W lżejszych zatruciach pokarmowych z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej
dorośli i dzieci powyżej 12 lat należy przyjmować doustnie 4 do 6 kapsułek kilka razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.
W cięższych przypadkach biegunki: zawartość 15 do 30 kapsułek wysypać do niewielkiej ilości wody i przyjmować w postaci zawiesiny
co godzinę 3 do 4 razy do ustąpienia objawów.
W przypadku zatruć chemicznych i zatruciach lekami przyjąć niezwłocznie 10 kapsułek węgla popijając wodą, a następnie powtórzyć tę
dawkę kilkakrotnie. Natychmiast zawiadomić lekarza, który zdecyduje o dalszym postępowaniu. W cięższych zatruciach podaje się
jednorazowo 4 do 10g węgla aktywnego ( zawartość 20 do 50 kapusłek) w postaci zawiesiny w wodzie. Zawiesinę można podawać
sondą żołądkową podczas płukania żołądka.
Dzieci powyżej 1 roku życia: w przypadku zatruć lekami lub substancjami chemicznymi podaje się zwykle jednorazowo 10 do 20
kapsułek.
Dzieciom poniżej 4 roku życia należy zawartość kapsułek wsypać do niewielkiej ilości wody i podać w postaci zawiesiny.
Niemowlętom w przypadku zatruć podaje się przeciętnie jednorazowo 1g na 1 kg masy ciała dziecka. Zawartość kapsułek należy
wsypać do niewielkiej ilości wody i podać w postaci zawiesiny.

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu u osób nieprzytomnych, u
których nie zabezpieczono dróg oddechowych.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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