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Gelatum Aluminii Phosphorici 4,5%, zawiesina doustna, 250
ml ZGAGA ŻOŁĄDEK
 

cena: 7,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent UNIWER

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Zgaga

Opis produktu
 

Substancja czynna: aluminii phosphas

Skład

100 g zawiesiny zawiera: Substancję czynną: fosforan glinu 4,5 g oraz substancje pomocnicze: sacharoza, etylu hydroksybenzoensan,
propylu hydroksybenzoensan, glicerol 86%, olejek mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

ZawartośćW tekturowym pudełku butelka PET zamykana zakrętką ze zrywką. Zawartość preparatu w butelce 250 g.

Dawkowanie

Przed użyciem wstrząsnąć butelkę. Zwykle podaje się doustnie 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę
stołową) przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem. Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę
tj. 10 łyżek (po 10 ml) zawiesiny na dobę. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Gelatum Alumini Phosphorici w przypadku:- ciężkiej niewydolności nerek- nadwrażliwości na którykolwiek
składnik preparatu.

Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność stosując Gelatum Aluminii Phosphorici:
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u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek ze względu na zawartość glinu i możliwość jego gromadzenia. Długotrwałe stosowanie u
osób dializowanych może zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza
odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Nie należy stosować leku długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy
zweryfikować diagnozę.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować
długotrwale.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani
stosować długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Lek zawiera sacharozę (cukier). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.Należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, gdyż lek zawiera 40 g cukru w 100 g zawiesiny

Stosowanie innych leków:

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń wchłaniania innych leków (zwłaszcza tetracyklin, niesteroidowych leków
przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny – leku stosowanego w chorobach serca, witamin) należy
je podawać w odstępie co najmniej godziny przed zażyciem zawiesiny fosforanu glinu lub 2 godziny po jego zażyciu.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Gelatum Aluminii Phosphorici może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaparcia. Zwiększenie stężenia glinu we krwi, obniżenie stężenia fosforanów (hipofosfatemia).
Objawy hipofosfatemii to: brak łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie mięśni, osteomalacja (rozmiękanie kości spowodowane utratą
wapnia i fosforu z tkanki kostnej, prowadzi to do osłabienia wytrzymałości kości).

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

U niektórych osób w czasie stosowania Gelatum Aluminii Phosphorici mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku
wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ZIOŁOLEK

Pozwolenie: MZ 2873
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