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Carbo medicinalis kaps. 0,2 g 20 kaps. KAP
 

Cena: 7,26 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g

Opakowanie 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)

Postać kaps.twarde

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Carbo medicinalis

Opis produktu
 

Substancją czynną preparatu jest węgiel aktywowany. Po uwolnieniu z kapsułki adsorbuje on na swojej powierzchni substancje
znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym toksyny bakteryjne, drobnoustroje (bakterie, grzyby), a także większość stałych
produktów leczniczych. Preparat jest wskazany w leczeniu: zatruć pokarmowych, biegunek, pomocniczo w przypadku wzdęć, zatruć
substancjami chemicznymi i lekami.

Skład:
1 kapsułka zawiera substancję czynną - węgiel leczniczy 200 mg i substancje pomocnicze - żelatynę, tytan dwutlenek, żółcień
chinolinowa, indygotynę do 300 mg.

Dawkowanie:
Stosować doustnie.
Przy lżejszych zatruciach pokarmowych należy stosować 4-6 kaps., kilka razy dziennie, aż do usunięcia dolegliwości.
Przy poważniejszych biegunkach należy zawartość 15-30 kaps. wysypać do szklanki z niewielką ilością wody i zażywać co godz. (3-4
razy), aż do usunięcia dolegliwości.
Przy zatruciach chemicznych i zatruciach lekami stosować po 10 kaps. preparatu, popijając wodą. Dawkę powtarzać kilka razy w ciągu
doby. Należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku poważniejszych zatruć podać jednorazowo 4-10 g węgla leczniczego (tj. zawartości 20-50 kapsułek) w postaci zawiesiny w
wodzie. Zawiesina może być podawana sondą żołądkową w czasie płukania żołądka.
Dzieciom powyżej 1 roku życia przy zatruciu lekami albo składnikami chemicznymi podaje się jednorazowo 10-20 kaps.
Dzieciom poniżej 4 roku życia podaje się preparat w postaci zawiesiny - zawartość kaps. wymieszać z niewielką ilością wody.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancje składowe produktu.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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