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PIKOPIL 7,5mg/ml krople douste 15ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent VITAL PHARMA GMBH

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Pikopil zawiera jako substancję czynną sodu pikosiarczan. Lek Pikopil należy do grupy leków przeczyszczających. Pikopil działa poprzez
stymulację ruchów jelita. Lek zwiększa także ilość wody znajdującej się w jelitach.

Składniki:
Substancją czynną leku jest sodu pikosiarczan. 1 ml zawiera sodu pikosiarczan w ilości odpowiadającej 7,5 mg bezwodnego sodu
pikosiarczanu (1 ml = 15 kropli). Pozostałe składniki to: sodu benzoesan, sorbitol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do
wstrzykiwań.

Przeznaczenie:
Pikopil jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem. Jeśli po
upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie:
Zaleca się, aby przyjmowanie leku rozpocząć od najmniejszej dawki. W celu uzyskania regularnych stolców, dawkę można zwiększać do
maksymalnej zalecanej dawki.
Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej leku.

Dawkowanie u dorosłych:
Zalecana dawka wynosi od 8 do 12 kropli jednorazowo.
Można przyjąć mniej lub więcej kropli leku, w celu ustalenia jaka jest optymalna dawka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Przed podaniem leku Pikopil dziecku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Lek Pikopil jest mniej skuteczny u dzieci w
wieku poniżej 4 lat.

Zalecana dawka dobowa dla dzieci to:
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 • Dzieci w wieku powyżej 6 lat: od 8 do 12 kropli jednorazowo;
• Dzieci w wieku od 4 do 6 lat: 6 kropli jednorazowo.

Warunki przechowywania:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie pojemnika i pudełku po: termin ważności (EXP).
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 12 miesięcy.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których
się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Uwaga!
Nie stosować w przypadku jeśli pacjent ma uczulenie na sodu pikosiarczan, inne substancje należące do grupy pochodnych
triarylometanu (np. bisakodyl) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- w przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- jeśli jelito jest zablokowane (niedrożność jelita);
- w przypadku poważnych zaburzeń brzusznych jak, zapalenie wyrostka robaczkowego;
- jeśli występuje ostra choroba zapalna jelita;
- jeśli występuje silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- w przypadku problemu zwanego niedrożnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.
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