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ESPUMISAN 40 mg, 100 kapsułek
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik symetykon

Postać kapsułki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie wiatropędne

Opis produktu
 

ESPUMISAN 40 mg - działanie:

zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego,
powodując ich pękanie. Dzięki temu gazy, uwolnione na tej drodze, mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu
pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

ESPUMISAN 40 mg - wskazania:

objawowe leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym
(np. wzdęcia); wzmożone powstawanie gazów w okresie pooperacyjnym; przygotowanie pacjentów do badań radiologicznych i
ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii

ESPUMISAN 40 mg - skład:

1 kapsułka zawiera 40 mg symetykonu; pozostałe składniki: parahydroksybenzoesan metylu, żelatyna, glicerol 85%, żółcień
pomarańczowa (E 110), żółcień chinolinowa (E 104)

ESPUMISAN 40 mg - dawkowanie:

w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np.: wzdęcia, w tym w przypadku
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym
Dorośli i młodzież: 2 kapsułki, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 4 razy na dobę
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: 2 kapsułki, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 4 razy na dobę
W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii
Zalecana dawka to 2 kapsułki produktu ESPUMISAN, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 razy na dobę w dzień poprzedzający badanie i
2 kapsułki produktu ESPUMISAN rano, na czczo, w dniu badania.
ESPUMISAN 40 mg - przeciwwskazania:
Alergia (nadwrażliwość) na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych leku
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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