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Iberogast, płyn doustny, od 6 roku życia, 20 ml
 

Cena: 30,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 ml

Postać płyn doustny

Producent STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Produkt złożony

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Iberogast, lek roślinny do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Iberogast zwiększa stężenie chroniących błonę śluzową
prostaglandyn i mucyny, obniża stężenie niszczących błonę śluzową leukotrienów. Hamuje wydzielanie soku żołądkowego przez
komórki okładzinowe żołądka.

Wskazania
Lek stosowany w przypadku zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego - zespół jelita nadwrażliwego,
dyspepsja (niestrawność) czynnościowa.

Działanie

Zmniejsza uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit.
Przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 15 kropli 3 razy na dobę.

Stosować doustnie, z małą ilością płynu przed lub w czasie posiłków.

Skład
100 ml płynu zawiera: Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5) 15,0 ml, ekstrahent - etanol 50% (v/v), Wyciąg z korzenia arcydzięgla
(1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4) 20,0 ml, Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z owocu ostropestu
(1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z liści melisy (1:2,5-2,5) 10,0 ml, Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5) 5,0 ml, Wyciąg z ziela glistnika
(1:2,5-3,5) 10,0 ml, Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5) 10,0 ml, Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych wyciągów jest
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etanol 30% (v/v).
Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) etanolu.

Przeciwwskazania

Uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku.
Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat.

Działania niepożądane
W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd,
duszność.

Przechowywanie

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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