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Espumisan 40mg 100 kaps T
 

Cena: 22,57 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Opakowanie 100 kaps. (blister)

Postać kaps.

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BERLIN CHEMIE

ILOŚĆ: 100 kapsułek

 

OPIS:

Espumisan w kapsułkach to lek przeciw wzdęciom.

 

DZIAŁANIE:

Substancją czynną leku jest symetykon – stabilny, powierzchniowo czynny polidimetylosiloksan. Zmniejsza on 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. Symetykon wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje chemiczne. Jest
substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest
wydalany w postaci niezmienionej.
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WSKAZANIA:

W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie
pokarmowym, np.: wzdęcia; w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym; w przygotowaniu pacjentów do
badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży: zalecana dawka to 2 kapsułki produktu ESPUMISAN, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 4
razy na dobę.

Dawkowanie u dzieci w wieku od 6 do 14 lat: zalecana dawka to 2 kapsułki produktu ESPUMISAN, 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, co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 razy na dobę w dzień poprzedzający badanie i 2 kapsułki rano, na czczo, w dniu badania.

 

SKŁAD:

Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu. Inne składniki leku to: parahydroksybenzoesan metylu, żelatyna, glicerol 85%, żółcień
pomarańczowa (E 110), żółcień chinolinowa (E 104).

 

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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