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Carboadsorbent Pharma, tabl., 20 szt
 

Cena: 8,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,3 g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.

Producent PHARMA HAUSE POLAND SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Carboadsorbent Pharma, tabl., 20 szt

Preparat o silnych właściwościach adsorpcyjnych.

Działanie i skład:
Węgiel leczniczy jest sproszkowanym węglem aktywnym o dużej zdolności adsorpcyjnej. Po podaniu doustnym wiąże nieselektywnie
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. uniemożliwiając w ten sposób ich wchłonięcie
z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie związków wydalonych do jelit np. z żółcią.
Ponieważ adsorbuje on w jelicie nie tylko substancje toksyczne, dla skutecznego działania należy stosować duże dawki węgla. Węgiel
aktywny jest najskuteczniejszym spośród środków adsorbujących - 1 g może zaadsorbować 1,8 g sublimatu, 400 mg fenolu, 800 mg
morfiny, ale tylko 300 mg alkoholu etylowego. Ocenia się, że w leczeniu zatruć jest równie skuteczny jak płukanie żołądka lub wymioty, a
w niektórych przypadkach nawet efektywniejszy, zwłaszcza jeśli po jego podaniu, po pewnym czasie, zostanie podany lek
przeczyszczający.
Węgiel adsorbuje m.in. następujące substancje: kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, chlormetiazol,
chlorochinę, chlorpromazynę i podobne do niej fenotiazyny, klonidynę, kokainę i inne leki pobudzające OUN, digoksynę i digitoksynę,
ibuprofen, kwas mefenamowy, mianserynę, nikotynę, paracetamol, parakwat, środki z grupy inhibitorów MAO, fenytoinę, propranolol i
inne środki blokujące receptory beta-adrenergiczne, chininę, teofilinę, zydowudynę.

Wskazania:
Preparat jest wskazany w leczeniu nieswoistych biegunek.

Stosowanie:
Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności
działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu
skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 2–5 tabletek 3–4 razy na dobę.
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