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Ulgix Wzdęcia 80mg 100 kaps
 

Cena: 21,63 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e

51-131 Wrocław

ILOŚĆ:  100 sztuk

 

 

Ulgix® Wzdęcia stosowany jest w łagodzeniu objawów związanych z nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach powstałych w wyniku
fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia

 

 

DZIAŁANIE:

Wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia zawiera symetykon, który jest stabilną mieszaniną polimeru silikonu i dwutlenku krzemu o
właściwościach odpieniających i adsorbujących gazy jelitowe. Jest to substancja obojętna chemicznie i nie jest metabolizowana w

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

organizmie. Wydalany jest z organizmu w postaci niezmienionej. 

Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie powoduje zmiany pH treści pokarmowej, nie zmienia procesów trawiennych i
nie zakłóca mechanizmów absorpcji jelitowej.

Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach.

W ten sposób ułatwia ich pękanie i rozbijanie, co usprawnia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie pokarmowym.

 

WSKAZANIA:

Ulgix Wzdęcia stosowany jest w łagodzeniu objawów związanych z nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach powstałych w wyniku
fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia. Należą do nich: uczucie pełności, wzdęcia, odbijanie, które mogą być m.in. wynikiem
błędów dietetycznych. Ulgix Wzdęcia stosowany jest także pomocniczo przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy
brzusznej techniką obrazową, takich jak: radiografia, ultrasonografia i endoskopia. Przyczynia się do usunięcia z przewodu
pokarmowego gazów i powietrza, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów i eliminuje trudności diagnostyczne.

 

DAWKOWANIE:

Wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.

Objawy związane z nagromadzeniem gazów w jelitach, takie jak: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie

Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka 3-4 razy w ciągu doby.

Przygotowanie do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka 3 razy dziennie, w dniu badania: 2 kapsułki rano na czczo.

Kapsułki można przyjmować przed, w trakcie i po posiłkach, popijając odpowiednia ilością płynu (około 1 szklanka wody).

 

SKŁAD:

1 kapsułka miękka zawiera:

Substancję czynną: Symetykon 80 mg.

Substancje pomocnicze : żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa E104.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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