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Espumisan krople 40 mg/ml 30 ml
 

Cena: 18,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Espumisan w postaci kropli z symetykonem jest produktem, który można stosować już u niemowląt powyżej 1. miesiąca życia.
Produkt nie posiada w składzie cukru, więc może być stosowany również przez pacjentów z cukrzycą. Krople mają przyjemny, bananowy
smak.

Na co są krople Espumisan? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które wiążą się z
nadmiernym wydzielaniem gazów. Produkt można stosować między innymi przy wzdęciach i kolce niemowlęcej. Lek można też brać po
zabiegach chirurgicznych, a także w celu przygotowania do badań diagnostycznych jamy brzusznej. Znajduje też zastosowanie jako
składnik pomocniczy w przypadku konieczności stosowania środków kontrastowych, poza tym można go wykorzystać jako odtrutkę,
jeśli dojdzie do zatrucia detergentami. Składnikiem czynnym kropli Espumisan jest symetykon, którego działanie polega na obniżaniu
napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu zgromadzonych w przewodzie pokarmowym. W konsekwencji lek Espumisan przyczynia
się do pękania pęcherzyków gazów oraz wchłaniania ich przez ściany jelit i do ich wydalania. Substancja czynna leku Espumisan nie
wchłania się z przewodu pokarmowego, co oznacza, że jest wydalana z organizmu w postaci niezmienionej.

W opakowaniu znajduje się 30 ml kropli Espumisan. W skład 1 ml emulsji (20 kropli) wchodzi 40 mg symetykonu oraz składniki
pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz indywidualnie
je zmodyfikuje. Dawkowanie leku Espumisan należy dostosować do wieku pacjenta, a także wskazania, w związku z którym produkt jest
przyjmowany.

Niemowlętom w wieku powyżej 1. miesiąca życia należy podawać 25–50 kropli leku na dobę, dzieląc dawkę dobową na 2–4 porcje.
Niemowlętom można podać lek na łyżeczce lub dolać do butelki z mlekiem. Jeśli natomiast będzie on stosowany u dzieci w wieku od 1
roku do 6 lat, należy wykorzystywać 25 kropli jednorazowo i podawać je dziecku 3–5 razy na dobę. Jeżeli lek Espumisan będzie
stosowany u dzieci w wieku 6–14 lat, należy podawać 25–50 kropli w częstotliwości 3–5 razy na dobę. Starsza młodzież i pacjenci
dorośli mogą przyjmować 50 kropli Espumisan w częstotliwości 3–5 razy na dobę. Powyższe dawkowanie dotyczyło przyjmowania leku
Espumisan przy wzdęciach i kolce niemowlęcej. Jeśli lek stosowany będzie przy innych wskazaniach, dawkowanie może być inne i
należy sprawdzić je w dołączonej do opakowania ulotce.
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W związku ze sposobem działania simetikonu, działania niepożądane leku Espumisan nie powinny się pojawić. Jeśli jednak u pacjenta
wystąpią jakiekolwiek skutki uboczne po przyjęciu produktu leczniczego, powinien on skonsultować się z lekarzem. Lek Espumisan
posiada też przeciwwskazania więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość
na składnik czynny i składniki pomocnicze produktu, a także nadwrażliwość na 4-hydroksybenzoesan. Lek nie powinien być podawany
dzieciom, które nie ukończyły 1. miesiąca życia. W czasie stosowania leku Espumisan nie powinno się pić napojów gazowanych.

Skład
Substancja czynna: 1 ml emulsji (20 kropli) zawiera 40 mg simetikonu.

Wskazania i działanie

Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów (wzdęcia), również po
zabiegach chirurgicznych

Simetikon obniża napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu zawartych w pokarmie i śluzie przewodu pokarmowego, powodując ich
pękanie i wchłanianie przez ściany jelit lub wydalenie. Podczas wykonywania badań ultrasonograficznych i radiologicznych: żołądka, jelit,
trzustki, pęcherzyka żółciowego i nerek zapobiega nakładaniu się gazów i pieniącej treści pokarmowej na obraz badanych narządów.
Simetikon nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany w postaci niezmienionej.

Dawkowanie
W dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, takich jak,
np.: wzdęcia i kolka niemowlęca:

Niemowlęta powyżej 1 miesiąca życia: 1 ml – 2 ml (25–50 kropli), co odpowiada 40 -80 mg symetykonu, na dobę w 2 (2 razy na
dobę po 13-25 kropli) do 4 (4 razy na dobę po 6-13 kropli) dawkach podzielonych; całkowita dawka dobowa nie większa niż 80
mg; lek ESPUMISAN należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
Dzieci od 1 do 6 lat: 1ml (25 kropli), co odpowiada 40 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę
Dzieci od 6 do 14 lat: 1 ml –2 ml (25-50 kropli), co odpowiada 40 –80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę.
Młodzież i dorośli: 2 ml (50 kropli), co odpowiada 80 mg symetykonu, 3 do 5 razy na dobę

W przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się 2 ml (50 kropli) leku ESPUMISAN 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie
oraz 2ml (50 kropli) leku ESPUMISAN rano w dniu badania, na czczo
Jako substancja pomocnicza podawana razem ze środkami kontrastowymi
Do badania obrazowego z podwójnym kontrastem, zazwyczaj stosuje się 4 do 8 ml (100 do 200kropli) leku ESPUMISAN na 1 litr płynu
kontrastowego
Jako odtrutka w zatruciach detergentami (środkami powierzchniowo czynnymi) 

Dawkowanie u dorosłych : W zależności od ciężkości zatrucia, zazwyczaj stosuje się 10 do 20ml (od ok. 1/3 do 2/3 zawartości
butelki) leku ESPUMISAN
Dawkowanie u dzieci: W zależności od ciężkości zatrucia, zazwyczaj stosuje się 2,5 do 10ml (od 65 kroplid o ok. 1/3 zawartości
butelki), leku ESPUMISAN

ESPUMISAN może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.
ESPUMISAN może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu i 4-hydroksybenzoesan. Kropli nie stosować u dzieci do ukończenia 1 m.ż. Podczas stosowania
preparatu nie należy pić napojów gazowanych.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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