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Gaviscon o smaku mięty (500 mg + 267 mg + 160 mg)/ 10
ml, zawiesina doustna, 300 ml
 

Cena: 29,35 zł

Opis słownikowy

Dawka (500 mg + 267 mg + 160 mg)/ 10 ml

Opakowanie 300 ml

Postać zawiesina doustna

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Natrii alginas, Natrii hydrogenocarbonas,
Calcii carbonas

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
Leczenie objawów refluksu żołądkowo--przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po
posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Działanie
Lek tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej do 4 godzin, zapobiegając cofaniu się kwaśnej treści
żołądkowej z żołądka.

Dawkowanie

Do stosowania doustnego.
Przed użyciem lek dobrze wstrząsnąć.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml po posiłkach i przed snem (do czterech razy
na dobę).
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Skład
10 ml zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia
Lek zawiera metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, które mogą spowodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione)

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie
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W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera sód i wapń. Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

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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