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Espumisan 40 mg wzdęcia, kolki jelita 25 kapsułek
 

cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 25 mg

Opakowanie 25 tabletek

Postać krople

Producent BERLIN CHEMIE

Rejestracja lek

Substancja
czynna

simeticon

Zastosowanie Kolki

Opis produktu
 

Skład

1 kapsułka zawiera:

simeticonum 40 mg

substancje pomocnicze: 4 - hydroksybenzoesan metylu, gliceroli barwniki - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa (E110)

Opis

Espumisan 40 mg w kapsułkach zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w dolegliwościach żołądkowo-
jelitowych oraz pomocniczo w badaniach diagnostycznych.

Zawartość

Kapsułki żelatynowe, prawie okrągłe, żółte, miękkie, o gładkiej powierzchni i widocznej spoinie. Espumisan pakowany jest po 25 kapsułek
w tekturowych pudełku lub 100 kapsułek w butelce ze szkła bezbarwnego. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w
obrocie.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE

Pozwolenie: MZIOS 1687
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 Dawkowanie

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęcia, w tym, w przypadku
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym:

Dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli: 2 kapsułki (co odpowiada 80 mg symetykonu) 3 do 4 razy na dobę.Uwaga: Espumisan można
także przyjmować w okresie pooperacyjnym.Inne postaci leku dostępne są dla młodszych dzieci i niemowląt.

Espumisan może być przyjmowany w trakcie lub po posiłkach, w razie konieczności, również przed snem.

Espumisan należy przyjmować tak długo jak występują dolegliwości.W razie konieczności Espumisan może być przyjmowany przez
dłuższy okres czasu.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon, żółcień pomarańczową FCF (E 110), parahydroksybenzoesan metylu (E 218) lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia

Jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon, żółcień pomarańczową FCF (E 110), parahydroksybenzoesan metylu (E 218) lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan.

Interakcje z innymi lekami

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Prowadzenie pojazdów

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

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 działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu, nie są spodziewane szkodliwe
skutki stosowania leku Espumisan w okresie ciąży i karmienia piersią. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Espumisan
u kobiet w ciąży.
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