
Elimină gazele intestinale

Util în tratamentul simptomelor asociate cu balonarea și flatulența

20 Comprimate 
dublu stratificate 

Descriere, compoziție și mod de utilizare
Carbocit® Duo este un dispozitiv medical sub formă 
de comprimat dublu stratificat, util în tratamentul 
simptomelor legate de balonare și flatulență 
datorate acumulării de gaze. De asemenea, 
Carbocit® Duo diminuează crampele și durerea 
asociate flatulenței și balonării.

Mecanismul de acțiune
Eficacitatea dispozitivului medical se datorează 
sinergismului dintre cele două componente active. 
Simeticona prezintă acțiune anti-spumantă fiind 
completată de acțiunea absorbantă a cărbunelui 
activ. Prin urmare, acțiunea dispozitivului medical se 
bazează exclusiv pe fenomenele de natură 
mecanică. Comprimatul dublu stratificat permite 
eliberarea a aproximativ 50% din ingrediente în 
stomac în decurs de 15 minute după ingestia 
dispozitivului, în timp ce dezintegrarea completă a 
comprimatului are loc în mediul intestinal în decurs 
de 1 oră. 
Componentele dispozitivului medical nu sunt 
absorbite în tractul gastro-intestinal și nu 
interferează cu absorbția nutrienților.

Componente
Fiecare comprimat conține:
•  Simeticonă 50 mg 
•  Cărbune activ 300 mg
Excipienți: maltodextrină, sucroză, celuloză 
microcristalină, hidroxipropilmetilceluloză, polivinil-
pirolidonă, siliciu coloidal, croscarmeloză sodică, 
polivinilpolipirolidonă, glicerol behenat, dioxid de 
siliciu, stearat de magneziu

Forma de prezentare
Fiecare cutie conține 20 de comprimate dublu 
stratificate.

Doze și mod de administrare
Adulți: este recomandată administrarea a 1-2 
comprimate după cele două mese principale. Se pot 
administra până la maximum 4 comprimate pe zi. 
Adolescenți cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani: 
este recomandată administrarea a 1 comprimat 
după cele două mese principale. Se pot administra 
până la maximum 2 comprimate pe zi. Compri-
matele se înghit întregi, cu un pahar de apă.

Reacții adverse posibile
În urma administrării dozelor recomandate se poate 
observa închiderea la culoare a materiilor fecale din 
cauza cărbunelui. Fenomenul este fiziologic și nu 
implică nicio semnificație patologică. Nu se cunosc 
efecte secundare semnificative pe termen mediu și 
lung. Produsul nu afectează negativ nivelul de 
atenţie. În cazul în care apar alte efecte secundare 
diferite de cele enumerate este recomandată 
consultarea unui medic. 

Interacțiuni cu alte suplimente alimentare sau 
medicamente
Acțiunea absorbantă a cărbunelui și a simeticonei ar 
putea afecta negativ eficacitatea altor medicamente 
dacă sunt administrate în același timp. În cazul 
terapiilor medicamentoase concomitente, consultați 
un medic înainte de a lua produsul. Simeticona 
poate împiedica efectul unor reactivi utilizați în 
diagnosticare, cum ar fi guma guaiac.

Experiența acumulată de-a lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, performanță, 
inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă sunt puse în slujba oamenilor. 
De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. 
Ne certificăm și recertificăm periodic la cel mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție 
și orice alt aspect care ține de promisiunea noastră -  să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate.
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Condiții de păstrare 
Păstrați Carbocit® Duo într-un loc uscat și departe 
de căldură directă sau surse de lumină. Deschideți 
blisterul doar înainte de utilizarea produsului. A nu 
se utiliza în cazul în care ambalajul este deteriorat. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați Carbocit® 
Duo sub 25 ° C.

Atenționări și precauții
A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 14 ani. A nu se 
lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
A se consuma, de preferință, înainte de data de 
expirare tipărită pe cutie. A nu se administra în 
poziția culcat. A nu se administra dacă ambalajul 
este deteriorat. Fiecare comprimat dublu stratificat 
este de unică folosință și trebuie extras din blister 
chiar înainte de administrare. A nu se administra 
comprimate parțial folosite (zdrobite sau sparte 
anterior) sau scoase anterior din blister. Acest mod 
de utilizare poate conduce la contaminarea 
produsului. A nu se administra în caz de leziuni 
gastrice sau intestinale. A nu se utiliza în caz de 
blocaj intestinal. În caz de sarcină sau alăptare, luați 
Carbocit® Duo doar dacă este necesar și numai 
după consultarea unui medic. Nu depășiți doza 
sugerată, deoarece cantitățile mai mari pot provoca 
apariția unui efect advers. 
Nu utilizați produsul mai mult de 30 de zile consecu-
tive. Dacă simptomele persistă, consultați un medic.
Nu se recomandă administrarea în caz de hipersen-
sibilitate cunoscută la oricare dintre ingredientele 
produsului.

Data de expirare 
A nu se administra după data de expirare imprimată 
pe ambalaj. Data de expirare se referă la produsul 
din ambalajul său intact, depozitat corespunzător.

Eliminarea
Produsul expirat sau consumat trebuie eliminat în 
conformitate cu reglementările în vigoare în privința 
eliminării deșeurilor. Nu aruncați în niciun caz 
produsul sau ambalajul acestuia în mediul 
înconjurător.

Producător
         SIIT SRL - Via Ariosto 50/60
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Distribuitor
BIOFARM S.A.
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România
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