Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 640 50 34

MAALOX zawiesina 250 ml
Cena: 10,99 PLN
Opis słownikowy
Opakowanie

250 ml

Postać

zaw.doust.

Producent

PHARMATIS

Rodzaj rejestracji

Lek

Opis produktu
Opis
Maalox to preparat złożony, zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu w
żołądku. Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez zwiększenie warstwy śluzu, wzrost wydzielania
wodorowęglanów, a wzrost syntezy prostaglandyn ma działanie cytoprotekcyjne na śluzówkę żołądka. Działa lekko ściągająco i
przeciwzapalnie. Działa miejscowo, praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jego działanie jest szybkie i długotrwałe.

Wskazania
Leczenie objawowe związanych z nadkwaśnością zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego: nieżytu żołądka,
zarzucania wstecznego treści żołądkowej do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony, niestrawność (zgaga) z
powodu nadkwaśności. Wspomagająco w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy, choroby wrzodowej żołądka.

Środki ostrożności
Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializie oraz u dzieci poniżej 6 r.ż., zwłaszcza
odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Tabletki zawieraja sacharozę - ostrożnie stosować u chorych z cukrzycą.

Ciąża i okres karmienia piersią
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Można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami. Nie należy stosować długotrwale.

Działanie niepożądane
Możliwe zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Po długotrwałym stosowaniu przy niedostatecznej podaży
fosforanów objawy hipofosfatemii oraz niewydolność nerek (na skutek odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego), a u chorych
dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację, a także zwiększyć ryzyko encefalopatii.

Dawkowanie
Doustnie: 1 łyżka stołowa (10 ml) lub saszetka lub 1-2 tabl. na 90 min. po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć. Dawka
maksymalna - 140 ml zawiesiny na dobę.

Skład
1 tabl. zawiera 400 mg wodorotlenku magnezu i 400 mg wodorotlenku glinu. 100 ml zawiesiny zawiera 4 g wodorotlenku magnezu i 3,5
g wodorotlenku glinu (1 saszetka zawiera 15 ml zawiesiny).
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