
Віс-нол
Склад.
Діюча речовина Віс-нол - вісмуту субцитрат колоїдний

Форма випуску.
Капсули по 120 мг №30 (10х3), №100 (10х10) в пачці картонній.

Опис.
Віс-нол  -  препарат  для  лікування  виразкової  хвороби  шлунка  та

дванадцятипалої  кишки.  Володіє  гастропротекторних  дією  і  антимікробну
активність по відношенню до Helicobacter pylori.

Показання.
виразкова  хвороба  шлунка  та  дванадцятипалої  кишки,  гастрит,  в  тому

числі спричинені Helicobacter рylori (у складі схем антигелікобактерної терапії);
хронічний  гастрит  і  гастродуоденіт  у  фазі  загострення,  в  тому  числі

спричинені Helicobacter рylori.

Спосіб застосування та дози.
Для поліпшення  регенерації  виразкового дефекту дорослим і  дітям з  14

років призначають по 1 капсулі 4 рази на добу за 30 хвилин до сніданку, обіду і
вечері, 4-й раз - перед сном або по 2 капсули 2 рази на добу.

Дітям з 8 до 14 років: по 1 капсулі 2 рази на добу.

 Дітям  з  4  до  8  років:  8  мг  /  кг  /  добу,  розділивши добову  дозу  на  2
прийоми, але не більше 2 капсул на добу.

Тривалість  курсу  лікування  -  4-8  тижнів.  Протягом  8  тижнів  не  слід
приймати препарати, що містять вісмут.

При  наявності  Helicobacter  pylori  використовують  Віс-Нол  в  схемах
антихелікобактерної  терапії  за  призначенням  лікаря.  Тривалість  комбінованої
терапії 7-14 днів.

Протипоказання.
 підвищена  чутливість  до  діючої  речовини  або  будь-якого  іншого  з

допоміжних речовин препарату;
 тяжка ниркова недостатність.

Побічні ефекти.
При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:

 нудота, блювота, запор, діарея, кал чорного кольору;
 висип, свербіж, анафілактичні реакції.



Особливості по застосуванню
Капсули містять в складі барвник «жовтий захід» FCF (E 110), який здатний

викликати алергічні реакції.

За півгодини до або після прийому Віс-Нола не слід вживати інші лікарські
засоби,  антациди,  молоко,  фрукти  або  фруктові  соки,  так  як  вони  можуть
впливати на дію препарату.

Під  час  прийому  Віс-Нола  не  слід  приймати  інші  препарати,  що містять
вісмут.

Здатність  впливати  на  швидкість  реакцій  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Клінічні  дані  про  вплив  препарату  на  швидкість  реакції  відсутні.  Однак
подібний вплив препарату малоймовірно.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Чи не призначають під час вагітності та в період годування дітей грудьми.

Діти.
Не рекомендують у дітей у віці до 4 років.

Передозування.
При  тривалому  або  частому  вживанні  можуть  проявлятися  симптоми,

характерні  для  ниркової  недостатності  (підвищення  рівня  вісмуту  в  плазмі
крові).

Показана симптоматична терапія, звернення до лікаря.

Умови зберігання.
При температурі не вище 25 ° C.

Упаковка.

Капсули по 120 мг по 10 капсул у блістері, по 3 або по 10 блістерів в пачці

Категорія відпуску.
Без рецепту.

Виробник.
ПАТ «Фармак».

Місцезнаходження  виробника  та  адреса  місця  провадження  його
діяльності.

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.

Інструкція препарату Віс-нол представлена виключно з ознайомчою метою.
Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Віс-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!


