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GAVISCON zawiesina o smaku miętowym 150 ml
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaGAVISCON zawiesina o smaku miętowym 150 mlGaviscon jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego, takich jak:odbijanie,zgaga,niestrawność,na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami
związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.DziałanieLek Gaviscon tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści
żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia
dyskomfortu w gardle i jamie ustnej. Zgaga może pojawiać się po posiłkach (głównie tłustych i ostrych) lub podczas ciąży, lub u
pacjentów z objawami zapalenia ściany przełyku (np. trudnościami i (lub) utrudnionym przełykaniem, bólem w jamie ustnej,
wymiotami).Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zwykle stosowana dawka leku Gaviscon osób
dorosłych i dzieci powyżej 12 roku zycia to od 10 - 20 ml w przypadku wystąpienia objawów po posiłkach i przed snem (do czterech razy
na dobę).Lek wstrząsnąć przed użyciem.Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należ skonsultować się z
lekarzem.WażnePrzeciwwskazaniaLeku Gaviscon nie powinno się przyjmować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik
leku.SkładSubstancjami czynnymi leku są alginianu sodu (Natrii alginas), wodorowęglan sodu (Natrii hydrogenocarbonas) oraz węglan
wapnia (Calcii carbonas).10 ml leku zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu
wapnia.Substancje pomocnicze: leku to karbomer 974P, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa,
sodu wodorotlenek, aromat miętowy nr 4, aromat miętowy nr 5 oraz woda oczyszczona.
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