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Espumisan krople doustne 30ml
 

Cena: 38,75 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 30 ml

Postać krople

Producent/
Dystrybutor

BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancją czynną leku Espumisan 100 mg/ml jest symetykon. 1 ml emulsji do stosowania doustnego zawiera 100 mg
symetykonu. Inne składniki leku to: Makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu wodorotlenek (do
dostosowania pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), karbomer, sodu cytrynian, aromat
bananowy, woda oczyszczona.  Wskazania Espumisan 100 mg/ml stosuje się: w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo jelitowych
związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. wzdęć lub nasilone go powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w
okresie pooperacyjnym; wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i
ultrasonograficznych oraz badań endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego)  Działanie Zmniejsza on napięcie
powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich pękanie.
Dzięki temu uwolnione w ten sposób gazy mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku
ruchów perystaltycznych jelit.  Dawkowanie Lek Espumisan 100 mg/ml należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w
ulotce. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą Lek Espumisan 100 mg/ml może być
przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.  Przeciwwskazania Nie stosować
leku w przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji
pomocniczych leku Espumisan 100 mg/ml. Należy o tym pamiętać również wprzypadku podawania leku innym osobom.  Działania
niepożądane Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan
100 mg/ml.  Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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