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ESPUMISAN kapsułki 40mg x 100kaps.
 

Cena: 18,80 zł

Opis słownikowy

MARKA ESPUMISAN

OPAKOWANIE 100 kaps. (blister)

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT BERLIN CHEMIE AG

PRZECHOWYWA
NIE

TEMPERATURA POKOJOWA

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Simeticonum

Opis produktu
 

Opis produktu
Espumisan to lek na wzdęcia i gazy stosowany w objawowym leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych wynikających z nadmiernie
gromadzonego się gazu w przewodzie pokarmowym. Może być również stosowany pomocniczo w przygotowaniu pacjentów do badań
diagnostycznych. Ma postać małych, łatwych do połknięcia kapsułek.

Działanie
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 usuwanie 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.

Zastosowanie

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

Sposób użycia
W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęcia, w tym przypadku
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.
Dzieci w wieku od do 14 lat: 2 kapsułki 3-4 razy na dobę,
Dorośli: 2 kaps. 3-4 razy na dobę.
W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych: w dniu poprzedzającym badanie - 2 kapsułki 3 razy na dobę w dzień
poprzedzający badanie oraz rano w dniu badania - 2 kapsułki na czczo.
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Składniki
Symetykon, metylu parahydroksybenzoesan, żelatyna, glicerol 85%, żółcień pomarańczowa FCF (E 110), żółcień chinolinowa (E 104).
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