
PL

Colinox®, zawiesina doustna do stosowania w zaburzeniach czynnościowych układu pokarmowego, to gęsta 
emulsja koloru karmelowego, zawierająca symetykon i Bacillus coagulans. Postać kropli  ułatwia stosowanie.
Colinox® to wyrób medyczny o działaniu mechanicznym - zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu 
powstających w przewodzie pokarmowym.
Wskazania:
Preparat wskazany w leczeniu wzdęć, aerofagii i kolek gazowych u niemowląt, dzieci i dorosłych, również przy współistniejących 
zaburzeniach mikroflory jelitowej.
Zalecany w leczeniu zaburzeń dyspeptycznych, we wszystkich przypadkach, w których wymagane jest skrócenie czasu 
opróżnienia żołądka oraz w terapii zespołu jelita drażliwego.
Wspomaga leczenie zakażenia Helicobacter pylori.
Skład:
Symetykon (emulsja 30%), zarodniki Bacillus coagulans (minimum 1,5 mld/g), fruktoza, benzoesan sodu, aromaty.
Sposób użycia:
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. W celu zapewnienia prawidłowego dawkowania gęstej (lepkiej) zawiesiny, należy 
delikatnie ścisnąć ścianki butelki.
Dorośli i dzieci:
20 kropli (można rozpuścić w płynie) 2-4 razy na dobę, najlepiej po posiłku lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Niemowlęta:
10 kropli (można rozpuścić w płynie), 2-4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Środki ostrożności:
•  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•  Preparat zachowuje swoje pełne właściwości przez okres 30 dni po otwarciu butelki.
•  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
•  Kobiety ciężarne i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
•  W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
•  Po użyciu dokładnie zamknąć butelkę.
•  Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.
Obecność bakterii Bacillus coagulans może mieć wpływ na właściwości organoleptyczne preparatu, lecz ewentualne 
różnice w kolorze i/lub smaku nie powodują zmiany jego jakości.

Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG
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Wyprodukowano we Włoszech 

DMG Italia srl
via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com

COLINOX®

Krople doustne
Zawiesina do stosowania w zaburzeniach czynnościowych układu pokarmowego
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Wyłączny dystrybutor na Polskę:

VITAMED
ul. Ostrowskiego 24
97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl
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