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Alugastrin, zawiesina doustna, 250 ml
 

Cena: 21,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 1,02 g/15ml

Opakowanie 250 ml

Postać zawiesina doustna

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA-ŁÓDŹ
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Dihydroxyaluminii natrii carbonas

Opis produktu
 

Opis
Alugastrin, lek w postaci zawiesiny doustnej. Zawarta substancja czynna węglan glinu (węglan dihydroksyglinowo-sodowy) reaguje z
kwasem solnym zawartym w soku żołądkowym czego skutkiem jest zobojętnienie odczynu soku żołądkowego (zwiększa się pH soku
żołądkowego). Ogranicza to uszkadzający wpływ soku żołądkowego na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy.

Wskazania
Objawowo w:

Chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
Nadkwaśności soku żołądkowego,
Uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki
przeciwzapalne).

Działanie
Zobojętnienie odczynu soku żołądkowego (zwiększa się pH soku żołądkowego), co ogranicza uszkadzający wpływ soku żołądkowego na
błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i
przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości,
Butelkę wstrząsnąć przed użyciem.
W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, może wystąpić biegunka, obrzęk stóp.

Skład

Substancja czynna: dihydroksyglinowo-sodowy węglan.
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Pozostałe składniki: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa, magnezu stearynian, substancja poprawiająca smak i
samach miętowa, sacharyna sodowa.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ciężka niewydolność nerek.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy – ze względu na obecność sorbitolu. Lek
może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) – ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu
metylu i parahydroksybenzoesanu propylu.

Przechowywanie

Okres ważności po otwarciu 30 dni.
W temperaturze poniżej 25ºC.
W oryginalnym opakowaniu.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpady.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.
Podawanie produktu leczniczego dzieciom poniżej 6 lat, musi być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem, określającym
przyczynę dolegliwości.
Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek produktu leczniczego może doprowadzić do hipofosfatemii, gdyż glin zawarty w
preparacie wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki.
Lek zawiera 162 mg sodu na dawkę, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów
kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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