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Pikopil, 7,5 mg/ml krople doustne, 15 ml
 

Cena: 26,79 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Vital Pharma

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Pikopil, 7,5 mg/ml krople doustne, 15 ml

Opis

Pikopil - lek przeczyszczający o działaniu drażniącym.

Nowoczesny i skuteczny środek przeczyszczający
Przewidywalny efekt terapeutyczny w ciągu 6-12 godzin
Nie powoduje bolesnch skurczów jelit

Skład

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

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykła dawka wynosi:

Dorośli: 8 do 12 kropli (4 - 6 mg) jednorazowo.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 8 do 12 kropli (4 - 6 mg) jednorazowo.
Dzieci w wieku od 4 do 6 lat: 6 kropli (3 mg) jednorazowo.

Działanie
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Pikopil należy do grupy leków przeczyszczających o działaniu drażniącym. Działa poprzez stymulację ruchów jelita oraz zwiększa
zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego.

Wskazania

Pikopil krople 7,5 mg/ml jest stosowany do krótkotrwałego łagodzenia dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym
zaparciem u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Zaburzenia pasażu treści pokarmowej przez jelita (na przykład niedrożność).
Ostre choroby zapalne jelit.
Ciężkie, bolesne i (lub) zapalne ostre stany w obrebie jamy brzusznej (na przykład zapalenie wyrostka robaczkowego), z
możliwymi nudnościami i wymiotami.
Ciężkie odwodnienie.

Działania niepożądane

Bardzo często: biegunka.
Często: skurcze w obrębie jamy brzusznej, ból brzucha, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej.
Niezbyt często: zawroty głowy, omdlenie, wymioty, nudności, reakcje skórne, takie jak obrzęk naczynioruchowy, wykwity
polekowe, wysypka.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku powyżej 4 lat.
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