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MAALOX zawiesina 250 ml
 

Cena: 18,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać zaw.doust.

Producent Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaMAALOX zawiesina 250 mlUwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Waszym rozmowom nie ma końca izwykle towarzyszy
im pyszne jedzenie oraz obłędne zapachy? Niestetypołączenie różnych potraw od razu skutkuje u Ciebie nieprzyjemnympieczeniem w
klatce piersiowej i w przełyku? Nie wiesz czy to zgaga, czynadkwaśność żołądka, ale chcesz się pozbyć tych dolegliwości jaknajszybciej?
Jeśli odczuwasz objawy zgagi i nadkwaśności, sięgnij po Maalox,produkt leczniczy z substancjami łagodzącymi nieprzyjemne
objawy,działający zarówno na zgagę i nadkwaśność żołądka, jak i na niestrawność inieżyt żołądka. Maalox może być stosowany
pomocniczo w leczeniu choróbwrzodowych dwunastnicy i żołądka. Postać zawiesiny doustnej pozwala nałatwiejsze zażywanie
produktu.WSKAZANIALeczenie objawowe zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodupokarmowego, związanych z nadkwaśnością:•
nieżyt żołądka,• zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebieguprzepukliny rozworu przełykowego przepony,•
niestrawność,• zgaga z powodu nadkwaśnościoraz pomocniczo w leczeniu:• choroby wrzodowej dwunastnicy,• choroby wrzodowej
żołądka.Działanie● 1 łyżka stołowa 3 działania (zobojętnia, ściąga, osłania błonę śluzową),● łatwe zażywanie produktu,● bez nadmiernego
zobojętnienia treści żołądka,● bez wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu.Sposób użyciaProdukt do stosowania doustnego, przed
użyciem wstrząsnąć.1 łyżka stołowa (10 ml) około 90 minut po posiłku lub w czasie bólu.Dawka maksymalna: 140 ml zawiesiny na
dobę.WażneStosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek lubpoddawanych hemodializie.Należy unikać długotrwałego
stosowania leków zobojętniających upacjentów z niewydolnością nerek oraz dializowanych, ponieważ u tychpacjentów długotrwałe
stosowanie dużych dawek glinu oraz związkówmagnezu może spowodować encefalopatię, demencję, niedokrwistośćmikrocytarną lub
nasilić osteomalację indukowaną dializą.Wodorotlenek glinu może być niebezpieczny dla pacjentów z porfiriąpoddawanych
hemodializie.Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Maalox przy niedostatecznejpodaży fosforanów może doprowadzić do
hipofosfatemii, a także doniewydolności nerek na skutek odkładania się fosforanu amonowo-magnezowego.Wodorotlenek glinu może
powodować zaparcia, a przedawkowaniezwiązków magnezu może powodować spowolnienie perystaltyki jelit;wysokie dawki tego
produktu mogą wywołać lub zaostrzyć zaparcia iniedrożność jelit u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka, takich jakpacjenci z
niewydolnością nerek, niemowlęta i dzieci poniżej 2 lat lubpacjenci w podeszłym wieku.Ze względu na zawartość sorbitolu, produktu
leczniczego Maalox nie należystosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancjąfruktozy.Dzieci i młodzieżStosować
ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub zniewydolnością nerek. U małych dzieci stosowanie wodorotlenkumagnezu
może spowodować wystąpienie hipermagnezemii, zwłaszcza jeślistwierdza się u nich zaburzenie czynności nerek lub
odwodnienie.Skład100 ml zawiesiny zawiera: 3,5 g glinu wodorotlenku i 4,0 g magnezu wodorotlenkuSubstancje pomocnicze: kwas
solny rozcieńczony, kwas cytrynowy bezwodny, olejek miętowy, mannitol,bromek domifenu, sacharyna sodowa, sorbitol 70%, nadtlenek
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wodoru 30%, woda oczyszczona.
 

Galeria
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