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PIKOPIL 7,5 mg 10 tabl.
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent VITAL PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Pikopil. Precyzyjny lek na zaparcia.

Składniki:
Każda tabletka zawiera sodu pikosiarczan jednowodny, w ilości odpowiadającej 7,5 mg sodu pikosiarczanu bezwodnego.

Substancje pomocnicze: Laktoza jednowodna, Skrobia kukurydziana, Skrobia żelowana kukurydziana, Krzemionka koloidalna bezwodna,
Magnezu stearynian.

Przeznaczenie:
Krótkotrwałe leczenie przewlekłego lub nawykowego zaparcia. Pikopil wskazany jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku
powyżej 10 lat.

Sposób użycia:
Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnego wypróżnienia dawkę można dostosować do
maksymalnej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać maksymalnej, zalecanej dawki dobowej.

Dorośli:
5 mg – 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg),
przed snem.

Dawkowanie można ustalać indywidualnie. Po uzyskaniu regularnych wypróżnień należy zmniejszyć dawkę i zazwyczaj leczenie można
przerwać.

Dzieci i młodzież:
Dzieci od 10 lat
5 mg – 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg),
przed snem.
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Dzieci w wieku od 4 do poniżej 10 lat
Nie należy stosować produktu Pikopil o mocy 7,5 mg u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Sposób podawania:
Tabletkę należy połykać, popijając odpowiednią ilością płynu.

Tak jak w przypadku wszystkich środków drażniących przewód pokarmowy, leku Pikopil zasadniczo nie należy stosować dłużej, niż
przez trzy kolejne dni.

Istotne jest utrzymywanie podaży odpowiedniej ilości płynów podczas leczenia, zwłaszcza w przypadku młodszych pacjentów i osób w
podeszłym wieku, bardziej podatnych na skutki odwodnienia.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
Nie stosować w przypadku:
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne triarylometany.
Zaburzenia pasażu treści pokarmowej przez jelita(na przykład niedrożność).
Ostre choroby zapalne jelit.
Ciężkie, bolesnej (lub)przebiegające z gorączką,ostre stany w obrębie jamy brzusznej (na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego),
potencjalnie związane z nudnościami i wymiotami.
Ciężkie odwodnienie.
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