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Simetigast Forte 240mg 20 kaps
 

Cena: 18,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,24 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.elast.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

ILOŚĆ:  20 kapsułek

 

Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w
obrębie jamy brzusznej.

 

 

DZIAŁANIE:

Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w
obrębie jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.

Wyrób medyczny Simetigast Forte wspomaga również usuwanie piany, gazów i powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami
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diagnostycznymi jamy brzusznej - ultrasonografią, endoskopią i radiografią dzięki czemu ulega poprawie jakość uzyskiwanych obrazów.

 

WSKAZANIA:

Gromadzenie się gazów, piany i powietrza w przewodzie pokarmowym.

 

DAWKOWANIE:

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:

dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia 2-3 razy dziennie po 1 kapsułce.

Kapsułkę należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłku. Przyjmować w całości popijając wystarczającą ilością płynu.

Przed badaniami diagnostycznymi:

1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie i 1 kapsułka rano w dniu badania.

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera 240 mg symetykonu oraz substancje pomocnicze: żelatynę, glicerynę, żółcień pomarańczową oraz wodę
oczyszczoną.

 

OSTRZEŻENIA: 

Wyrobu medycznego Simetigast Forte nie należy stosować w przypadku:

stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego

Wyrób medyczny Simetigast Forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 12-go roku życia.

 

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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