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Espumisan 40 mg, 25 kapsułek
 

Cena: 6,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 40 mg

Opakowanie 25 kapsułek

Postać kapsułki

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Opis
Espumisan, lek w postaci kapsułek zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w dolegliwościach
żołądkowo-jelitowych oraz pomocniczo w badaniach diagnostycznych. Lek wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat,
młodzieży i dorosłych.

Wskazania

W leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z gromadzeniem się gazów, np.: wzdęcia; w przypadku
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym;
Pomocniczo w badaniach diagnostycznych okolic brzucha, np. badaniach radiologicznych i ultrasonograficznych oraz
gastroskopii.

Działanie
Symetykon - substancja czynna powoduje pękanie pęcherzyków gazu zawartych w masie pokarmowej i w śluzie przewodu
pokarmowego. Gazy uwolnione w tym procesie mogą być następnie wchłaniane przez ścianę jelita i usuwane w wyniku ruchów jelit.

Dawkowanie

W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęcia, w tym, w przypadku
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym: Dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli: 2 kapsułki (co odpowiada
80 mg symetykonu) 3 do 4 razy na dobę.
W przygotowaniu do badań diagnostycznych okolic brzucha, np. radiologicznych, ultrasonograficznych oraz gastroskopii: w dniu
poprzedzającym badanie 2 kapsułki 3 razy na dobę, rano w dniu badania 2 kapsułki.

Skład
Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan (E 218) 0,28 mg, żółcień pomarańczowa FCF (E 110) 0,002
mg
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, żółcień pomarańczową FCF (E 110), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

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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