
CO2 PROTI ZÁPCHE
Rýchly, jemný, spoľahlivý

Nezaťažuje organizmus

Žiadny návyk

DOSPELÍ
DETI OD 12 ROKOV

DETI
KOJENCI

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU LECICARBON PEDIATRICKÍ PACIENTI
Názov lieku: Lecicarbon Pediatrickí pacienti, 0,250 g/0,340 g čapíky. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Každý čapík lieku Lecicarbon Pediatrickí pacienti obsahuje: hydrogenuhličitan 
sodný 0,250 g, dihydrogenfosforečnan sodný 0,340 g. Pomocná látka so známym účinkom: Liek obsahuje (3-sn-fosfatidyl)cholín (= sójový olej, lecitíny vo forme fosfatidov, 18 mg fosfatidov 
na čapík). Terapeutické indikácie: Krátkodobá liečba zápchy spôsobenej rôznymi príčinami (napr. strava s nízkym obsahom vlákniny, nedostatok fyzickej aktivity, ako aj ochorenia vyžadujúce 
si ľahšiu defekáciu). Vyprázdnenie hrubého čreva pred diagnostickými alebo terapeutickými úkonmi v konečníku. Dávkovanie a spôsob podávania: Pediatrická populácia: V prípade potreby 
zaveďte jeden čapík do konečníka, pokiaľ vám nebolo odporučené inak. V prípade potreby možno podanie po 30 – 60 minútach zopakovať. Dlhodobé používanie lieku je bezpečné a čapíky 
nie sú návykové. Spôsob podávania: Zaveďte jeden čapík do konečníka. Účinok nastupuje do 15 až 30 minút. Kontraindikácie: Tento liek sa nesmie používať pri ileu, pri všetkých ochore-
niach v análnej a rektálnej oblasti, u ktorých môže dôjsť k nadmernej absorpcii oxidu uhličitého, hlavne u detí a dojčiat a pri precitlivenosti na sóju, podzemnicu olejnú alebo ktorúkoľvek 
z pomocných látok lieku. V prípade toxického megakolónu sa má liek použiť len s výslovným súhlasom ošetrujúceho lekára. Tento liek obsahuje (3-sn-fosfatidyl)cholín (= sójový olej, 
lecitíny). Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Nie sú známe a vzhľadom na farmakologické vlastnosti nie sú 
ani pravdepodobné. Liekové a iné interakcie: Nie sú známe. Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita: Liek sa môže používať počas gravidity, po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prínosu 
ošetrujúcim lekárom. Dojčenie: Liek  sa môže používať počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Nie je známe. Nežiaduce účinky: O sójovom lecitíne je 
známe, že zriedkavo spôsobuje alergické reakcie. Zavedenie čapíka môže vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobiť mierny pocit pálenia, ktorý rýchlo vymizne. Predávkovanie: Nie je známe. 
Čas použiteľnosti: 5 rokov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Druh obalu a obsah balenia: Liek je dostupný v originálnom balení obsahujúcom 
10 čapíkov a v nemocničnom balení obsahujúcom 5 × 10 čapíkov. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, 35088 Battenberg (Eder), Nemecko. Re-
gistračné číslo: 61/0164/13-S. Dátum revízie textu: 01/2020. Dátum prípravy materiálu: 03/2020. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU LECICARBON DOSPELÍ
Názov lieku: Lecicarbon Dospelí, 0,500 g/0,680 g čapíky. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie: Každý čapík lieku Lecicarbon Dospelí obsahuje hydrogenuhličitan sodný 0,500 g, di-
hydrogenfosforečnan sodný 0,680 g. Pomocná látka so známym účinkom: Liek obsahuje (3-sn-fosfatidyl)cholín (= sójový olej, lecitíny vo forme fosfatidov, 36 mg fosfatidov na čapík). 
Terapeutické indikácie: Krátkodobá liečba zápchy spôsobenej rôznymi príčinami (napr. strava s nízkym obsahom vlákniny, nedostatok fyzickej aktivity, ako aj ochorenia vyžadujúce 
si ľahšiu defekáciu). Vyprázdnenie hrubého čreva pred diagnostickými alebo terapeutickými úkonmi v konečníku. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí: V prípade potreby zaveďte 
jeden čapík do konečníka, pokiaľ vám nebolo odporučené inak. V prípade potreby možno podanie po 30 – 60 minútach zopakovať. Dlhodobé používanie lieku je bezpečné a čapíky nie sú 
návykové. Spôsob podávania: Zaveďte jeden čapík do konečníka. Účinok nastupuje do 15 až 30 minút. Kontraindikácie: Tento liek sa nesmie používať pri ileu, pri všetkých ochoreniach 
v análnej a rektálnej oblasti, u ktorých môže dôjsť k nadmernej absorpcii oxidu uhličitého, hlavne u detí a dojčiat a pri precitlivenosti na sóju, podzemnicu olejnú alebo ktorúkoľvek z 
pomocných látok lieku. V prípade toxického megakolónu sa má liek použiť len s výslovným súhlasom ošetrujúceho lekára. Tento liek obsahuje (3-sn-fosfatidyl)cholín (= sójový olej, leci-
tíny). Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Nie sú známe a vzhľadom na farmakologické vlastnosti nie sú ani 
pravdepodobné. Liekové a iné interakcie: Nie sú známe. Fertilita, gravidita a laktácia: Gravidita: Liek sa môže používať počas gravidity, po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prínosu 
ošetrujúcim lekárom. Dojčenie: Liek sa môže používať počas dojčenia. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Nie je známe. Nežiaduce účinky: O sójovom lecitíne 
je známe, že zriedkavo spôsobuje alergické reakcie. Zavedenie čapíka môže vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobiť mierny pocit pálenia, ktorý rýchlo vymizne. Predávkovanie: Nie je 
známe. Čas použiteľnosti: 5 rokov. Špeciálne upozornenia na uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Druh obalu a obsah balenia: Liek je dostupný v originálnom balení 
obsahujúcom 10, 30 alebo 100 čapíkov a v nemocničnom balení obsahujúcom 50 x 10 alebo 500 čapíkov. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: athenstaedt GmbH & Co KG, Am Beerberg 1, 
35088 Battenberg (Eder), Nemecko. Registračné číslo: 61/0165/13-S. Dátum revízie textu: 01/2020. Dátum prípravy materiálu: 03/2020. Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, 
aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, 
Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich 
účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Materiál určený len pre odbornú verejnosť.
Dátum prípravy materiálu: 03/2020

 Rýchla pomoc do 15 - 30 minút
 Nezaťažuje organizmus
Žiadny návyk
Vhodný na dlhodobé používanie
Počas tehotenstva*
Počas dojčenia

DÁVKOVANIE:
Zaveďte do análneho otvoru 1 čapík, pokiaľ vám lekár neodporučil inak. V prípade potreby 
možno opakovať podanie po 30 až 60 minútach. 
Dlhodobé používanie lieku Lecicarbon® je bezpečné a čapíky nie sú návykové. V  prípade 
chronickej zápchy je však vždy potrebné poradiť sa s lekárom.
*Lecicarbon® sa môže používať počas tehotenstva po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. 
Môže sa používať počas dojčenia. 

Veľkosť balenia: 10 čapíkov

www.lecicarbon.sk
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Rýchly účinok do 15 - 30 minút,
lebo Lecicarbon® okamžite spustí refl ex vyprázdňovania.

Nezaťažuje organizmus,
lebo Lecicarbon® vytvára prirodzený oxid uhličitý, 
ktorý v čreve zodpovedá za vyprázdňovanie.

Šetrný účinok,
lebo Lecicarbon® pôsobí iba v konečníku bez toho, 
aby zaťažil organizmus a krvný obeh.

Žiadny návyk,
lebo Lecicarbon® reaktivuje prirodzený črevný refl ex.
Nie je návykový ani v prípade dlhodobého používania.

Možno odporučiť bez obmedzení,
lebo Lecicarbon® je rovnako znášaný u dospelých, 
detí a kojencov a rovnako počas tehotenstva*.

Princíp účinku je inšpirovaný prírodou,
lebo Lecicarbon® funguje na princípe napodobnenia 
prirodzenej činnosti čriev.

Črevo si pomáha samo,
lebo Lecicarbon® aktivuje črevnú peristaltiku
vďaka prirodzenému CO2.

VÝHODY LIEKU LECICARBON®:LECICARBON® NA LIEČBU ZÁPCHY
CO2 – geniálne jednoduchý mechanizmus účinku

Oxid uhličitý (CO2) je hlavnou zložkou plynných pro-
duktov metabolizmu, ktoré sa tvoria pri trávení črev-
ného obsahu. Je to plyn, ktorý najviac spomedzi všet-
kých črevných plynov povzbudzuje vyprázdňovanie 
konečníka.

PO ZAVEDENÍ DO KONEČNÍKA SA Z ČAPÍKOV UVOĽŇUJE CO2
VO FORME JEMNE PERLIVÝCH BUBLINIEK.

Lecicarbon® vďaka prírodnému CO2 aktivuje peristal-
tiku (pohyby čreva). Pohybom čriev sa spustí refl ex vy-
prázdňovania a opäť sa obnoví činnosť čreva.  

Lecicarbon® nevytvára návyk a je dobre znášaný 
u dospelých aj počas tehotenstva*.

CO2 PODNECUJE ČREVNÉ POHYBY A ZVYČAJNE DO 15 AŽ 30 MINÚT 
SPUSTÍ PROCES VYPRÁZDŇOVANIA.

www.lecicarbon.sk
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aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, 
Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich 
účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Materiál určený len pre odbornú verejnosť.
Dátum prípravy materiálu: 03/2020

 Rýchla pomoc do 15 - 30 minút
 Nezaťažuje organizmus
Žiadny návyk
Vhodný na dlhodobé používanie
Počas tehotenstva*
Počas dojčenia

DÁVKOVANIE:
Zaveďte do análneho otvoru 1 čapík, pokiaľ vám lekár neodporučil inak. V prípade potreby 
možno opakovať podanie po 30 až 60 minútach. 
Dlhodobé používanie lieku Lecicarbon® je bezpečné a čapíky nie sú návykové. V  prípade 
chronickej zápchy je však vždy potrebné poradiť sa s lekárom.
*Lecicarbon® sa môže používať počas tehotenstva po konzultácii s ošetrujúcim lekárom. 
Môže sa používať počas dojčenia. 

Veľkosť balenia: 10 čapíkov

www.lecicarbon.sk
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