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Esputicon, krople, 5 g
 

Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 980 mg/g

Opakowanie 5 g

Postać krople doustne

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-
CHEMICZNE "SYNTEZA" SP.Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Dimeticonum

Opis produktu
 

Wskazania

wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach,
kolki,
w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych przed i po zabiegach brzusznych.

Przeciwwskazania
Uczulenie na dimetykon lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Stosowanie
Lek Esputicon należy stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.
Zwykle stosowana dawka: dorośli 4 razy na dobę po 2 krople po posiłkach i przed snem; w razie potrzeby 3 razy na dobę po 5 kropli.
Przygotowanie do badań rentgenowskich lub ultrasonograficznych: na 2 dni przed badaniem 4 razy na dobę po 2 krople; w dniu badania
5 kropli na czczo.
Dzieci Małe dzieci i niemowlęta w wieku od 1 miesiąca: we wzdęciach brzucha 1 do 2 kropli 2 razy na dobę.
Lek można podawać wkroplony na cukier, do soku lub do innego płynu lub do pokarmu dziecka.

Dodatkowe informacje
Esputicon nie zawiera cukru, dlatego może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Przed użyciem należy kilka razy silnie wstrząsnąć butelką.

Przechowywanie
W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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Skład
Substancja czynna: dimetykon.
1 kropla zawiera ok. 20 mg dimetykonu.
Pozostały składnik: krzemionka koloidalna bezwodna.

Ważne
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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