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Gaviscon o sm mięty 16 tabl do r i żucia
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,25g+0,1335g+0,08g

Opakowanie 16 tabl. (blister)

Postać tabl.do rozgr.i żucia

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Natrii alginas, Natrii hydrogenocarbonas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: RECKITT BENCKISER

ILOŚĆ: 16 tabletek

 

OPIS:

Gaviscon o smaku mięty to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, hamujący refluks żołądkowo-przełykowy.

 

DZIAŁANIE:

Substancje czynne reagują z kwasem solnym zawartym w żołądku, tworząc warstwę żelu kwasu alginowego, która unosi się na
powierzchni żołądka w mechaniczny sposób utrudniając zarzucanie treści żołądkowej do przełyku; przynosi szybką ulgę uwalniając od
palącego problemu zgagi już po 3 minutach. Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

 

WSKAZANIA:

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie
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ciąży.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek stosować doustnie. Dokładnie przeżuć tabletkę przed połknięciem. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku, oraz dzieci w wieku 12
lat i powyżej: w przypadku wystąpienia objawów 2 do 4 tabletek po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę). Dzieci w wieku
poniżej 12 lat: Podawać tylko po konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należ skonsultować się z
lekarzem.

 

SKŁAD:

Każda tabletka zawiera 250 mg alginianu sodu (Natrii alginas), 133,5 mg wodorowęglanu sodu (Natrii hydrogenocarbonas) oraz 80 mg
węglanu wapnia (Calcii carbonas). Substancja pomocnicza: 3,75 mg aspartamu (E951) w jednej tabletce.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Gaviscon, jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym estry
hydroksybenzoesanów (parabenów).

 

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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