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Espumisan Max 140 mg wzdęcia, kolki jelita 20 kapsułek
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 140 mg

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki

Producent BERLIN CHEMIE

Rejestracja lek

Substancja
czynna

simeticon

Zastosowanie Kolki

Opis produktu
 

Działanie

Wyrób medyczny stosowany, aby zmniejszać wzdęcia spowodowane nagromadzeniem gazów w przewodzie pokarmowym i zmniejszyć
uczucie pełności, wzdęć i ucisku w jamie brzusznej oraz burczenia w żołądku i jelitach.

Środek pomocniczy w przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej (badania radiologiczne, ultrasonograficzne,
gastroskopowe).

Skład

1 kapsułka zawiera 140 mg symetykonu. Inne składniki: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa, czerwony tlenek żelaza.

Zawartość Opakowanie zawiera 20 kapsułek.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Sposób użycia

Espumisan MAX należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji użycia. W przypadku wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Espumisan MAX można stosować w tej dawce pod warunkiem, że lekarz nie zaleci innego dawkowania. Aby uzyskać najlepsze wyniki
należy zawsze stosować się do informacji zawartych w tej instrukcji.

Zazwyczaj stosowana dawka i sposób stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się
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 gazów:

Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia

Pojedyncza dawka: 1 kapsułka (co odpowiada 140 mg symetykonu)

Dawka dobowa: 3-5 kapsułek (co odpowiada 420 mg – 700 mg symetykonu)

Dawka dobowa nie powinna przekraczać 5 kapsułek (co odpowiada 700 mg symetykonu).

Espumisan MAX należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Kapsułki należy połykać bez rozgryzania popijając odpowiednią ilością
płynu (np. 1 szklanką wody).

Espumisan MAX należy przyjmować do ustąpienia dyskomfortu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Jeśli stan się pogorszy lub objawy nie
ustąpią należy skonsultować się z lekarzem. Umożliwi to zidentyfikowanie przyczyny problemów i wdrożenie leczenia w przypadku
stwierdzenia ewentualnej choroby będącej przyczyną dolegliwości. W przygotowaniu do badań diagnostycznych:

Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia

W dniu poprzedzającym badanie: 2 kapsułki (co odpowiada 280 mg symetykonu)

W dniu badania: 1 kapsułka (co odpowiada 140 mg symetykonu)

Przeciwwskazania

Nie należy spodziewać się działań niepożądanych symetykonu.

Jeżeli jednak wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia

Preparat stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę
maszyn.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE

Pozwolenie: DOC*
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