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Espumisan 40 mg/ ml, na wzdęcia, krople doustne, 30 ml
 

Cena: 22,07 zł

Opis słownikowy

Dawka 40 mg/ ml

Opakowanie 30 ml

Postać krople doustne, emulsja

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Opis
Espumisan 40 mg/ ml, krople doustne, zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w zaburzeniach
przewodu pokarmowego, zmniejszającym pienienie treści przewodu pokarmowego oraz stosowanym pomocniczo w badaniach
diagnostycznych. Lek może być stosowany we wszystkich grupach wiekowych.

Wskazania

Leczenie objawowe dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak, np.:
wzdęcia, niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia.
Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.
Jako środek zmniejszający pienienie w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi.

Działanie
Symetykon, powoduje pękanie pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego. Dzięki temu
gazy, uwolnione na tej drodze, mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów
perystaltycznych jelit.

Dawkowanie
Leczenie objawowe w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.:
wzdęcia i niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1 miesiąca życia:

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 1 ml - 2 ml (25 - 50 kropli), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na
dobę po 13 - 25 kropli) do 4 (4 razy na dobę po 6 - 13 kropli) dawkach podzielonych; całkowita dawka dobowa nie większa niż 80
mg; lek Espumisan należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
Dzieci od 1 do 6 lat 1 ml (25 kropli), co odpowiada 40 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 14 lat 1 ml (25 kropli) - 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej), co odpowiada 40 - 80 mg symetykonu, 3
do 5 razy na dobę.
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Młodzież i dorośli 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej), co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.

Badanie radiologiczne, ultrasonograficzne: 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej) leku Espumisan 3 razy na dobę w dniu
poprzedzającym badanie oraz 2 ml (50 kropli lub 1 dawka z pompki dozującej) leku Espumisan rano w dniu badania, na czczo.

Jako substancja pomocnicza podawana razem z zawiesiną środka kontrastowego: do badania obrazowego z podwójnym kontrastem,
stosuje się 4 do 8 ml (100 do 200 kropli lub 2 do 4 dawek z pompki dozującej) leku Espumisan na 1 litr płynu kontrastowego.

W przygotowywaniu pacjentów do badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii): przed endoskopią,
4-8 ml (co odpowiada 100 do 200 kropli lub 2 do 4 dawek z pompki dozującej). W razie konieczności można w czasie badania wlać
dodatkowo kilka ml emulsji przez kanał instrumentalny endoskopu, aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego.

Jako odtrutka w zatruciach detergentami (środkami powierzchniowo czynnymi):

Dawkowanie u dorosłych: w zależności od ciężkości zatrucia, stosuje się 10 do 20 ml (od ok. 1/3 do 2/3 zawartości butelki 30 ml
lub 5 do 10 dawek z pompki dozującej) leku Espumisan.
Dawkowanie u dzieci: w zależności od ciężkości zatrucia, stosuje się 2,5 do 10 ml (od 65 kropli do ok. 1/3 zawartości butelki 30
ml lub do 5 dawek z pompki dozującej) leku Espumisan.

Skład
Substancja czynna: Simeticonum 1 ml (25 kropli) produktu leczniczego Espumisan zawiera 40 mg symetykonu (Simeticonum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml produktu leczniczego Espumisan zawiera 148 mg/ml sorbitolu (E420).

Przeciwwskazania

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

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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