
      

  Де-нол
Склад
Діюча речовина препарату Де-нол - вісмуту субцитрат колоїдний.

Фармакологічні властивості
Де-нол  -  противиразковий  препарат,  до  складу  якого  входить  вісмуту

субцитрат.  Потрапляючи в  шлунок,  Вісмут  субцитрат  колоїдний,  на  поверхні
виразок і  ерозій утворює захисну від кислого середовища плівку,  при цьому
збільшується  синтез  простагландину  Е2,  який  стимулює  синтез  шлункового
слизу і бікарбонатів. Разом ці процеси призводять до загоєнню і рубцюванню в
шлунку і дванадцятипалої кишці.

Препарат має бактерицидну дію до бактерії Helicobacter pylori.

Показання
 виразка шлунка і дванадцятипалої кишки;
 хронічний гастрит;
 в комплексній терапії Helicobacter pylori.

Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 120 мг №56, №112 у блістерах.

Спосіб застосування
Приймати  за  30  хвилин  до  їжі,  запиваючи  невеликою  кількістю  води.

Дорослі та діти від 14 років: по 1 таблетці 4 рази на день або по 2 таблетки 2
рази на добу. Діти від 8 до 14 років: по 1 таблетці 2 рази на день. Діти від 4 до
8 років: добова доза розраховується по вазі дитини - 8 мг на 1 кг маси на добу,
але  не  більше  2  таблеток  на  добу.  Курс  лікування  від  4  до  8  тижнів,  далі
необхідна перерва в прийомі не менше 2 місяців. У терапії Helicobacter pylori
слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Препарат Де-нол можна застосовувати
дітям від 4 років.

Застосування  в  період  вагітності  або  годування  груддю:  вагітним  і
годуючим не рекомендується приймати препарат Де-нол.

Особливості по застосуванню
При прийомі препарату Де-нол, можливе фарбування калу в чорний колір -

в такому випадку потрібна додаткова консультація лікаря.

Прийом  антацидів  або  молока  за  30  хвилин  до  і  після  їжі,  нейтралізує
шлунковий сік і як наслідок зводить ефективність Вісмуту субцитрат колоїдного
практично до нуля.



Не  рекомендується  тривалий  прийом  високих  доз  препаратів  вісмуту,
оскільки  в  окремих  випадках  можливо  виникнення  зворотної  енцефалопатії.
При  дотриманні  дозування  ризик  виникнення  цього  побічного  ефекту  дуже
малий.

Протипоказання
 підвищена  чутливість  до  вісмуту  субцитрат  колоїдного  або

допоміжних речовин;
 тяжка ниркова недостатність.

Побічні ефекти
Забарвлення калу в чорний колір, нудота, блювота, запор, діарея, висип

або свербіж на шкірі, анафілактичні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії
Перед  прийомом  препарату  не  слід  вживати  антациди,  молоко,  фрукти,

соки.

Одночасне  застосування  препаратів,  що  містять  вісмут,  підвищує  ризик
збільшення концентрації вісмуту в крові.

Вісмуту  субцитрат  колоїдний  зменшать  всмоктування  антибіотиків  ряду
тетрацикліну.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при керуванні  автотранспортом
або іншими механізмами

Немає  даних  щодо  впливу  препарату  Де-нол  на  швидкість  реакції  при
керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Передозування
Гостре  передозування  може  призвести  до  ниркової  недостатності  з

відстрочкою в прояві симптомів до 10 днів.

Лікування: після  разового  прийому  високої  дози  потрібно  промити
шлунок, далі приймати активоване вугілля і осмотичні проносні засоби.

Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ° C, в недоступному для дітей місці.

Категорія відпустки
Без рецепта.

Інструкція препарату Де-нол представлена виключно з ознайомчою метою.
Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні  Де-нолу  з  метою  лікування,  його
дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


