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Espumisan 100mg/1ml 30 ml większa dawka!
 

Cena: 29,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać krop.doustne, emulsja

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE

ILOŚĆ: 30 ml

 

OPIS:

Espumisan 100 mg/ml stosuje się w leczeniu objawowym wzdęć (gromadzenie się gazów) u wszystkich grup wiekowych.

 

DZIAŁANIE:

Substancją czynną leku Espumisan 100 mg/ml jest symetykon, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych
w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie. Uwolnione w ten sposób gazy mogą być bez
problemu wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

 

WSKAZANIA:

Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub
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nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym. Pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy
brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako
dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to: niemowlęta: 5-10 kropli do każdej butelki mleka lub przed każdym
karmieniem piersią, dzieci 1-6 lat: 10 kropli 3-5 razy na dobę; dzieci 6-14 lat: 10-20 kropli 3-5 razy na dobę; młodzież i dorośli: 20 kropli 3-5
razy na dobę.

W celu odmierzenia odpowiedniej liczby kropel, butelkę należy trzymać pionowo, otworem ku dołowi. Aby umożliwić odmierzenie dawki
w opakowaniu znajduje się miarka z oznaczeniem podanym w ml, nałożona na nakrętkę butelek zawierających 30 i 50 ml. 

Espumisan 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

W przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej: 1 ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml rano, w dniu
badania. Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego: 2 ml do 4 ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego podczas badania
z podwójnym kontrastem. W przygotowaniu pacjentów do gastroskopii i endoskopii jelita cienkiego: 2 do 3 ml przed badaniem. 

 

SKŁAD:

1 ml emulsji do stosowania doustnego zawiera 100 mg symetykonu. Inne składniki leku to: makrogolu stearynian, glicerolu mono-
stearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły
(niekrystalizujący) (E 420), karbomer, sodu cytrynian, aromat bananowy, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych
substancji pomocniczych leku.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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