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Alugastrin 3 forte x 30 tabl
 

Cena: 33,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte w postaci proszku w saszetkach, których zawartość należy rozpuścić, aby uzyskać zawiesinę
doustną, jest produktem o potrójnym działaniu i unikalnym składzie opartym na połączeniu alginianu sodu, węglanu wapnia oraz
opatentowanego naturalnego kompleksu Mucosave, czyli ekstraktu z opuncji figowej oraz z liści oliwki europejskiej.

Na co jest Alugastrin 3 Forte? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest leczenie objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego. Wyrób medyczny może być pomocny przy takich objawach jak bóle żołądka i zgaga, a także zarzucanie kwaśnej treści
żołądka. Wykorzystać go można przy refluksowym zapaleniu przełyku, poza tym znajduje zastosowanie przy problemach z trawieniem
czy przy kaszlu oraz zapaleniu krtani i gardła. W składzie wyrobu medycznego znajduje się alginian sodu oraz węglany, co sprawia, że
wyrób medyczny zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Alginian w obecności kwasu żołądkowego
przekształcany jest w żel, a węglan bierze udział w reakcji, której produktem jest dwutlenek węgla. Żel tworzy warstwę ochronną, która
utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowych, zmniejszając ryzyko ich cofania się do przełyku i blokując tym samym refluks. W
składzie wyrobu medycznego znaleźć można również Mucosave, czyli ekstrakt z liści opuncji figowej oraz oliwki europejskiej, który
posiada właściwości mukoadhezyjne, więc wykazuje działanie ochronne na śluzówkę przełyku i żołądka. Dodatkowo również węglan
redukuje nadmierną nadkwaśność kwasu żołądkowego.

W opakowaniu znajduje się 20 saszetek Alugastrin 3 Forte. W skład 1 saszetki wchodzi kompleks Mucosave® (ekstrakt z liści opuncji
figowej i liści oliwki europejskiej), a także alginian sodu i węglan wapnia, a oprócz tego maltodekstryna, fruktoza, sukraloza, krzemionka
oraz aromaty. Przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i przestrzegać
zawartych w niej zaleceń, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane dawkowanie Alugastrin 3 Forte to 1 saszetka
przyjmowana w godzinach wieczornych, najlepiej przed snem. W razie konieczności dopuszczalne jest przyjęcie drugiej saszetki w ciągu
dnia, po posiłku. Wyrób medyczny nie powinien być jednak stosowany dłużej niż 30 dni.

Aby prawidłowo zastosować wyrób medyczny, należy rozpuścić zawartość saszetki w ½ szklanki wody niegazowanej, a następnie
całość energicznie wymieszać, aż powstanie jednorodna zawiesina doustna. W tej postaci wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte można
wypić. Działania niepożądane wyrobu medycznego Alugastrin 3 Forte nie zostały do tej pory zgłoszone. Jeśli jednak pacjent
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zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne produktu, powinien skonsultować się z lekarzem.

Wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte ma przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każda osoba powinna z niego korzystać.
Przeciwwskazaniem Alugastrin 3 Forte jest nadwrażliwość na choć jeden z jego składników. W kwestii stosowania wyrobu medycznego
u kobiet w ciąży, karmiących piersią i dzieci w wieku poniżej 12 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Skład
Mucosave (ekstrakt z liści Opuncji Figowej i liści Oliwki Europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, hydroksypropylometyloceluloza,
celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu, krzemionka

Wskazania i działanie
Alugastrin 3 FORTE jest wskazany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, w złagodzeniu objawów takich jak: zgaga,
bóle żołądka, refluksowe zapalenie przełyku, zarzucanie kwaśnej treści żołądka, problemy z trawieniem, kaszel oraz zapalenie krtani i
gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Obecność sodu w składzie wymaga ostrożności podczas stosowania u
pacjentów z nadciśnieniem, niewydolnością serca lub nerek; biorąc pod uwagę brak odpowiednich badań i danych dotyczących
stosowania u kobiet w ciąży i u dzieci w wieku poniżej 12 lat, należy zasięgnąć porady lekarza przed użyciem; biorąc pod uwagę brak
odpowiednich badań i danych podczas przyjmowania wielu produktów, należy skonsultować się z lekarzem, czy możliwa jest interakcja.

Dawkowanie

Do 2 tabletek dziennie: należy połknąć 1 tabletkę popijając wodą.
Zalecane jest przyjmowanie jednej tabletki wieczorem przed snem. Drugą tabletkę można przyjąć w ciągu dnia, po posiłku, jeżeli
zajdzie taka konieczność.
Maksymalny okres stosowania produktu wynosi 30 dni.

Ważne informacje

W produkcie występuje sód, w związku z czym zalecane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania go u pacjentów z
nadciśnieniem, niewydolnością nerek lub serca.
Należy skonsultować się z lekarzem w celu weryfikacji interakcji stosowania Alugastrin 3 Forte z innymi produktami.

Producent
Dystrybutor: URGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

