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Espumisan 100 mg/ml, 30 ml
 

cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 20 mg/ 3 krople

Opakowanie 30 ml

Postać krople

Producent BERLIN CHEMIE

Rejestracja lek

Substancja
czynna

simeticon

Zastosowanie Kolki

Opis produktu
 

Wskazania

Bez konsultacji z lekarzem:

w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. wzdęć lub nasilonego
powstawania gazów w przewodzie pokarmowym;

Po konsultacji z lekarzem:

w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. w przypadku
nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym;
wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań
endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: simeticonum

Skład

Substancją czynną leku jest symetykon. Inne składniki to: makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu
wodorotlenek (do dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E420), karbomer, sodu
cytrynian, aromat bananowy, woda oczyszczona.
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 Zawartość Opakowanie zawiera 30 ml produktu.

Dawkowanie

Dawkę leku należy dobierać biorąc pod uwagę stopień nasilenia dolegliwości.

W dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym: niemowlęta:
5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią. 1-6 lat : 10 kropli 3 do 5
razy na dobę, 6-14 lat: 10-20 kropli 3 do 5 razy na dobę,

Młodzież i dorośli: 20 kropli 3 do 5 razy na dobę. Lek Espumisan 100mg/ml może być podawany także pacjentom w okresie
pooperacyjnym. Lek Espumisan 100mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności
również przed snem.

Dawkowanie w przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej: 1ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml
rano, w dniu badania. Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego: 2ml do 4 ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego
podczas badania z podwójnym kontrastem. W przygotowaniu pacjentów do gastroskopii i endoskopii jelita cienkiego: 2-3 ml przed
badaniem, w razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji do endoskopu aby zmniejszyć pienienie się
treści przewodu pokarmowego

Przeciwwskazania

W przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych
leku Espumisan 100mg/ml.

Ostrzeżenia

W przypadku pojawienia się nowych i (lub) uporczywych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, należy skonsultować się z lekarzem w celu
ustalenia przyczyny dolegliwości i ewentualnego zdiagnozowania choroby wymagającej zastosowania innego leczenia.

W przypadku stosowania leku u niemowląt i dzieci, należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na brak badań klinicznych
dotyczących zastosowania leku w ciąży, nie zaleca się stosowania leku Espumisan 100mg/ml w czasie ciąży i w okresie karmienia
piersią.

Lek zawiera sorbitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem produktu leczniczego.

Działania niepożądane

Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku.

Interakcje z innymi lekami

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Prowadzenie pojazdów

Espumisan 100 mg/ml nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży, nie
zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Sposób przechowywania 25°C
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 Producent / Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE

Pozwolenie: MZ 17959
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