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ESPUMISAN 100 mg/ml krople 30 ml na wzdęcia
 

Cena: 21,85 PLN

Opis słownikowy

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

ESPUMISAN 100 mg/ml krople 30 ml

Espumisan 100 mg/ml to nowy wariant kropli, zawierający wyższe stężenie symetykonu - 100 mg/ml, dzięki czemu niemowlę ma mniej
płynu do połknięcia i łatwiej podać mu odpowiednią dawkę leku.

 

Wskazania

Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub
nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym.

Pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych,
ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

 

Działanie

Substancją czynną leku Espumisan® 100 mg/ml jest symetykon, który zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu,
zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie.
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Uwolnione w ten sposób gazy mogą być bez problemu wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku
ruchów perystaltycznych jelit.

 

Sposób użycia

Lek Espumisan® 100 mg/ml należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości, należy ponownie
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkę można odmierzyć za pomocą kroplomierza lub łyżeczki dozującej z podziałką ml. 25 kropli odpowiada 1 ml (lub 100 mg
symetykonu).

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku Espumisan® 100 mg/ml to:

Niemowlęta: 5-10 kropli do każdej butelki mleka lub przed każdym karmieniem piersią

Dzieci 1-6 lat: 10 kropli 3-5 razy na dobę

Dzieci 6-14 lat: 10-20 kropli 3-5 razy na dobę

Młodzież i dorośli: 20 kropli 3-5 razy na dobę

Przed użyciem wstrząsnąć!

W celu odmierzenia odpowiedniej liczby kropel, butelkę należy trzymać pionowo, otworem ku dołowi. Aby umożliwić odmierzenie dawki
w opakowaniu znajduje się miarka z oznaczeniem podanym w ml, nałożona na nakrętkę butelek zawierających 30 i 50 ml. 

W razie konieczności (np. w celu podawania dawki większej niż 25 kropli) można oderwać miarkę i używać jej zamiast kroplomierza.

Espumisan 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.
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