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Bobotic Forte 30 ml kolki espumisan simeticon
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 20 mg/ 3 krople

Opakowanie 30 ml

Postać krople

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja lek

Substancja
czynna

simeticon

Zastosowanie Kolki

Opis produktu
 

Działanie

3 krople zawierają 20 mg symetykonu. Zawarty w wyrobie symetykon skutecznie obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków
gazu znajdujących się w jelitach, ułatwia ich łączenie i pękanie. Usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest
przyczyną bólu. Symetykon po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w
postaci niezmienionej.

SkładSymetykon, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, guma ksantanowa, aromat malinowy, woda
oczyszczona.

Zawartość30 ml

Sposób przechowywania25°C

Sposób użycia

Niemowlęta (od 28 dnia życia) i dzieci do 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku.

Nie należy przyjmować więcej niż 18 kropli/dobę (120 mg symetykonu). Dzieci w wieku 2-12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu) przed, w
trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy przyjmować więcej niż 36 kropli/dobę (240 mg symetykonu). Podawana ilość może być
modyfikowana zgodnie ze wskazaniem lekarza.

W przypadku przygotowania do badań diagnostycznych: w dniu poprzedzającym badania należy przyjąć: niemowlęta od 28 dnia życia i
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 dzieci do 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu) 2x/dobę. Dzieci w wieku 2-12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu) 2x/dobę. Rano w dniu
badania, na czczo, należy przyjąć: niemowlęta od 28 dnia życia i dzieci do 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu). Dzieci w wieku 2-12 lat: 6
kropli (40 mg symetykonu).

Czas stosowania wyrobu medycznego jest zależny od utrzymywania się dolegliwości. Wyrób medyczny bez konsultacji z lekarzem
można stosować do 4 tyg.

W razie konieczności i po konsultacji z lekarzem wyrób medyczny można stosować przez dłuższy czas.

Butelka wyposażona jest w kroplomierz, za pomocą którego należy odliczyć zalecaną ilość kropli, które można podać do buzi dziecka
przy pomocy dołączonej do opakowania łyżeczki lub nakroplić na smoczek przed podaniem go dziecku. Odmierzoną ilość płynu można
wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, stosowanej odżywki (mleka) lub innego niegazowanego płynu.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować wyrobu medycznego: w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze
składników wyrobu, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego, u noworodków  i
niemowląt do 28 dnia życia.

Ostrzeżenia

Podczas stosowania wyrobu nie należy pić napojów gazowanych.

Nie są znane interakcje z innymi lekami w docelowej grupie wiekowej.

W przypadku występowania u dziecka długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z
lekarzem.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Nie stosować większych dawek niż zalecane. Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia symetykonem.

Pominięcie dawki wyrobu nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii.

Należy kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

Brak doniesień o działaniach niepożądanych po zastosowaniu symetykonu.

Z uwagi na fakt, że preparat przeznaczony jest do stosowania u niemowląt od 28 dnia życia wyrobu nie powinno stosować się
równolegle z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy poinformować o nich wytwórcę.

Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką do uzyskania jednolitego płynu.

Wyrób medyczny należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

Pozwolenie: CE*
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