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Avilin balsam gastro 110 ml
 

Cena: 56,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 110 ml

Postać Płyny doustne

Producent NES PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Avilin balsam gastro w postaci płynu do użytku wewnętrznego to produkt stosowany w stanach podrażnienia lub
uszkodzenia śluzówki dróg pokarmowych (np. choroba wrzodowa) lub jej narażenia na agresywne działanie czynników zewnętrznych
(np. w przypadku refluksu). Avilin balsam gastro zabezpiecza błony śluzowe i jednocześnie sprzyja ich regeneracji. Wyrób medyczny
przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia.

Kiedy zażywać Avilin balsam gastro? Wskazaniem do stosowania płynu do użytku wewnętrznego są dolegliwości towarzyszące
chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Wyrób medyczny może być również przydatny w przypadku nadkwaśności, refluksu i zgagi.
Celem wyrobu medycznego Avilin balsam gastro jest zabezpieczanie śluzówek układu pokarmowego przed działającymi na nie
niekorzystnie czynnikami zewnętrznymi. W przypadku wspomnianych wyżej dolegliwości śluzówka dróg pokarmowych narażona jest
między innymi na szkodliwe działanie kwasu żołądkowego oraz agresywny wpływ czynników zewnętrznych – Avilin nie tylko ją
zabezpiecza, ale również sprzyja jej regeneracji.

Produkt ma postać bardzo gęstego, lepkiego płynu, który nie jest rozpuszczalny w wodzie. Jest on nietoksyczny, gdyż jest obojętny
chemicznie i nie wnika do komórek. Składnikiem aktywnym wyrobu medycznego jest polimer E, czyli eter poliwinylobutylowy (polimer
eteru winylowo-butylowego), który został wynaleziony w 1939 roku przez chemika M. Szostakowskiego (stąd stosowana czasem nazwa
zamienna – balsam Szostakowskiego). Składnik ten działa jak opatrunek adhezyjny na błony śluzowe układu pokarmowego, w ten
sposób przejmując częściowo rolę naturalnej bariery śluzowej. Polimer E jest stabilny chemicznie, więc nie ulega degradacji w kwaśnym
środowisku i zapewnia ochronę błonom śluzowym, zabezpieczając je przed agresywnym działaniem substancji przewodu
pokarmowego. Substancja czynna wyrobu medycznego wyróżnia się ponadto bardzo wysoką lepkością, przez co bez trudu utrzymuje
się na błonach śluzowych układu pokarmowego, które ma zabezpieczać. Nie wchodzi ona w żadne reakcje chemiczne w układzie
pokarmowym i jednocześnie stwarza środowisko, które sprzyja gojeniu i regeneracji śluzówki.

W opakowaniu znajduje się 110 ml płynu do użytku wewnętrznego Avilin balsam gastro z polimerem E. Produkt powinno się stosować
zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce, chyba że zalecenia lekarza będą inne. Zaleca się zażywanie łyżki stołowej syropu (15 ml) raz
dziennie, w godzinach wieczornych. Wyrób medyczny Avilin balsam gastro należy przyjmować 5 godzin po ostatnim posiłku. Nie
powinno się stosować większej dawki niż zalecana. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany dłużej niż 28 dni. Jeśli jednak
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konieczna będzie trwająca dłużej terapia, zaleca się zrobienie kilkudniowej przerwy od stosowania produktu. Utrzymujące się mimo
stosowania leku dolegliwości bądź ich nasilenie to wskazanie do konsultacji z lekarzem.

Istnieją również przeciwwskazania do zażywania Avilin balsam gastro, co oznacza, że nie mogą przyjmować go wszyscy pacjenci. Nie
powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na polimer E. Ze względu na wysoką lepkość nie powinien być także stosowany
przez osoby z uszkodzeniami miąższu wątroby ani przez pacjentów z zapaleniem pęcherzyka żółciowego. Wyrób medyczny nie
powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat, a pacjentki w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem
przed jego ewentualnym zażyciem. Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Nie może być aplikowany do oczu i używany po
upłynięciu terminu ważności.

Wyrób medyczny Avilin balsam gastro należy przechowywać w temperaturze 5–25°C. Jeśli dojdzie do naruszenia szczelności
opakowania, zaleca się wyrzucenie produktu, gdyż można podejrzewać jego zanieczyszczenie. Avilin balsam gastro w postaci płynu do
użytku wewnętrznego należy przechowywać w miejscu, które będzie niewidoczne i niedostępne dla dzieci.

Skład
Polimer E (eter poliwinylobutylowy)

Wskazania i działanie

Dolegliwości związane z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nieżytem żołądka, nadkwaśnością, zgagą, refluksem. Płyn
zabezpiecza błony śluzowe przewodu pokarmowego przed agresywnymi i niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.
Płyn spełnia na błonach śluzowych rolę opatrunku adhezyjnego, zastępując naturalną barierę śluzową. Związek ten ze względu
na stabilność chemiczną, jest odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu chroni błonę
śluzową przed agresywnym środowiskiem przewodu pokarmowego. Oprócz dużej wytrzymałości chemicznej jego właściwości
fizyko-chemiczne, a szczególnie wysoka lepkość, powodują że utrzymuje się na błonach śluzowych i skutecznie je zabezpiecza.
Dodatkowo brak aktywności chemicznej powoduje, że nie wchodzi w reakcje z substancjami naturalnie występującymi w
przewodzie pokarmowym. Ze względu na swoją strukturę chemiczną i właściwości fizyko-chemiczne stwarza odpowiednie
środowisko do naturalnych procesów gojenia i regeneracji tkanek błony śluzowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zażyć łyżkę stołową 15 ml - raz dziennie wieczorem, 5 godz. po ostatnim posiłku.

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