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Espumisan 40mg 100 kapsułek
 

cena: 19,56 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, żołądek

Działanie wspomagające

Opakowanie 100 sztuk

Postać kapsułki

Producent BERLIN CHEMIE AG

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Simeticonum

Wskazania wzdęcia

Opis produktu
 

Espumisan® to znany i sprawdzony lek na wzdęcia i gazy stosowany w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych
związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np.: wzdęć.

Substancją czynną leku na wzdęcia i gazy Espumisan® jest symetykon - stabilny, powierzchniowo czynny polidimetylosiloksan.
Zmniejsza on napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego,
powodując ich pękanie.

Dzięki temu gazy, uwolnione na tej drodze, mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku
ruchów perystaltycznych jelit.

Wskazania:
W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie
pokarmowym, jak np.: wzdęcia.
W przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym.
W przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.

Stosowanie:
Dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli 2 kapsułki(co odpowiada 80 mg symetykonu) 3 do 4 razy na dobę

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną – symetykon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład leku Espumisan®.

Stosowanie leku Espumisan® z innymi lekami
Nie są znane interakcje z innymi lekami.
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Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Brak ograniczeń do stosowania leku Espumisan® u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Espumisan®
W związku z tym, że lek Espumisan® nie zawiera cukru może być również zażywany przez osoby chore na cukrzycę i pacjentów z
zaburzeniami trawienia cukrów.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Espumisan® może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Espumisan® nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
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