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Espumisan MAX 140 mg 20 kapsułek
 

cena: 12,87 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, żołądek

Działanie wspomagające

Opakowanie 20 sztuk

Postać kapsułki miękkie

Producent BERLIN CHEMIE AG

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Simeticonum

Wskazania wzdęcia

Opis produktu
 

Espumisan® MAX wysoce skutecznie zmniejsza wzdęcia oraz uczucie ucisku i pełności, spowodowane wzmożonym gromadzeniem się
gazów w przewodzie pokarmowym np. u pacjentów przewlekle chorych czy unieruchomionych po operacji.

Espumisan® MAX to:
Wysoka skuteczność
Jedna kapsułka o dawce 140 mg symetykonu skutecznie rozbija i rozprasza gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym,
zmniejszając uczucie ucisku i pełności w jamie brzusznej.
Bardzo dobra tolerancja
Espumisan® MAX zawiera symetykon, który wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje
chemiczne, dlatego może być stosowany z innymi lekami.
Espumisan® MAX zawiera substancję chemicznie obojętną, dlatego można go stosować bez żadnych ograniczeń zdrowotnych i
wiekowych.
Espumisan® MAX nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Komfort dawkowania
Wystarczy 1 kapsułka w trakcie posiłku.

Wskazania:
W leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie
pokarmowym np. wzdęć, ucisku i uczucia pełności.
W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych np. radiologicznych, ultrasonograficznych i endoskopii.

Stosowanie:
W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów:
Dorośli i młodzież powyżej 14. roku życia: 1 kapsułka (co odpowiada 140 mg symetykonu)
Dawka dobowa nie powinna przekraczać 5 kapsułek (co odpowiada 700 mg symetykonu).
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Espumisan® MAX należy przyjmować w trakcie lub po posiłku. Kapsułki należy połykać bez rozgryzania popijając odpowiednią ilością
płynu (np. 1 szklanką wody).
Espumisan® MAX należy przyjmować do ustąpienia dyskomfortu, ale nie dłużej niż przez 30 dni. Jeśli stan się pogorszy lub objawy nie
ustąpią należy skonsultować się z lekarzem. Umożliwi to zidentyfikowanie przyczyny problemów i wdrożenie leczenia w przypadku
stwierdzenia ewentualnej choroby będącej przyczyną dolegliwości.

W przygotowaniu do badań diagnostycznych:
Dorośli i młodzież powyżej 14. roku życia: 2 kapsułki (co odpowiada 280 mg symetykonu)
W przypadku przyjęcia większej dawki Espumisan® MAX niż zalecana:
Substancja czynna symetykon rozpuszcza pianę obecną w przewodzie pokarmowym, działając w sposób czysto fizyczny. Symetykon
jest biologicznie i chemicznie całkowicie nieaktywny, w związku z tym można wykluczyć możliwość zatrucia w wyniku przedawkowania.
Jeśli zapomni się przyjąć Espumisan® MAX, należy kontynuować przyjmowanie bez zmiany dawkowania.

Stosowanie środka Espumisan® MAX z innymi lekami:
Nie są znane interakcje Espumisan® MAX z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią:
Z reguły symetykon można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią bez ograniczeń, gdyż jest wydalany z jelit w postaci
niezmienionej i nie wchłania się do organizmu. Jednakże przed zastosowaniem Espumisan® MAX w okresie ciąży i karmienia piersią
należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u osób chorych na cukrzycę:
Espumisan® MAX nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Stosowanie u dzieci:
Espumisan® MAX nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia. Dla dzieci dostępne są inne postaci Espumisan® umożliwiające
zastosowanie odpowiedniego dawkowania.
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