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Espumisan 100 mg/ ml, przeciw wzdęciom, krople doustne,
30 ml
 

Cena: 26,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 30 ml

Postać krople doustne, emulsja

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Opis
Espumisan 100 mg/ ml, krople doustne wskazane do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zawiera substancję czynną
symetykon, który jest środkiem stosowanym w zaburzeniach przewodu pokarmowego.

Wskazania

Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się
gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym.
Po konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się
gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym;
pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach
radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Działanie
Zmniejszenie powierzchownego napięcia pęcherzyków gazu występujących w masach pokarmowych i śluzie układu trawiennego.

Dawkowanie

Niemowlęta: 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią.
Dzieci w wieku 1-6. lat: 10 kropli od 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci od 6-14. lat: 10-20 kropli od 3 do 5 razy na dobę.
Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 14. roku życia: 20 kropli od 3 do 5 razy na dobę.

Skład
1 ml zawiera 100 mg symetykonu (Simeticonum).
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Substancja pomocnicza o znanym działaniu Sorbitol (E420), 139 mg/ml

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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