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Rennie Antacidum 48 tabletek do ssania
 

cena: 23,20 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała przełyk, żołądek

Działanie zobojętniające

Opakowanie 48 sztuki

Postać tabletka do ssania

Producent BAYER SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

węglan magnezu, węglan wapnia

Wskazania nadkwaśność, niestrawność, nudności,
refluks, wrzody, wzdęcia, zgaga

Opis produktu
 

Opis
Rennie Antacidum to produkt leczniczy do stosowania m.in. w zgadze, niestrawności, odbijaniu, czyli objawach związanych z
nadkwaśnością soku żołądkowego. Lek zobojętnia nadmiar kwas solnego w żołądku. Smak miętowy.

Skład
Substancjami czynnymi są: węglan wapnia, magnezu węglan ciężki
1 tabletka zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg magnezu węglanu ciężkiego.
Substancje pomocnicze: sacharoza, żelowana skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, talk, parafina ciekła
lekka, aromat miętowy (olejek miętowy, maltodekstryna, guma arabska, ditlenek krzemu), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy,
maltodekstryna, woda).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doustnego.
Tabletki można żuć lub ssać.
W przypadku bólu związanego z nadkwaśnością lub zgagą, można przyjąć dodatkowo 1-2 tabletki pomiędzy zwykłymi porami
dawkowania.
Leku nie należy stosować długotrwale.
Leku nie stosować dłużej niż 7 dni.
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1-2 tabletki, godzinę po posiłku i przed snem Nie stosować więcej niż 11 tabletek na dobę.

Działanie
Rennie Antacidum zawiera substancje czynne (węglan wapnia, węglan magnezu) odpowiedzialne za zobojętnienie nadmiaru kwasu
solnego w żołądku (czego efektem jest zwiększenie pH). Lek działa miejscowo i nie wchłania się do krwioobiegu.
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Wskazania
Leczenie objawowe dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:
zgaga,
niestrawność,
wzdęcia,
nudności,
odbijanie,
uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Rennie Antacidum:
w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku stwierdzonego zwiększonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia),
jeśli stwierdzono u pacjenta wapniową kamicę nerkową, ciężką niewydolność nerek,
w przypadku obniżonego stężenia fosforanów nieorganicznych we krwi (hipofosfatemia).
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana:
nudności, wymioty, biegunka,
dyskomfort w żołądku,
osłabienie mięśni,
reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Długotrwałe stosowanie może wiązać się z hipermagnezemią, hiperkalcemią, zasadowicą.
Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów: ze stwierdzoną niewydolnością nerek, z nadmiernym wydalaniem wapnia z
moczem (hiperkalcuria).
Chorzy na cukrzycę powinni wziąć pod uwagę zawartość sacharozy - 1 tabletka zawiera 475 mg sacharozy.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
Rennie Antacidum może wchodzić w interakcje z:
tetracyklinami i lekami przeciwbakteryjnymi z grupy chinolonów,
glikozydami nasercowymi (np. digoksyna),
fosforanami, fluorkami, preparatami żelaza,
diuretykami tiazydowymi.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować po posiłku.
Nie stosować Rennie z dużymi ilościami mleka lub produktów nabiałowych.

Ciąża i karmienie piersią
Rennie Antacidum może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u osób poniżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny
BAYER SP. Z O.O.
Aleje Jerozolimskie 158
Warszawa
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