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Bobotic x 50 kapsułek twist-off
 

Cena: 23,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Skład

1 kapsułka twist-off zawiera 20 mg symetykonu.
Pozostałe składniki: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średnicy długości łańcucha, bezwodna krzemionka
koloidalna (E 551), żelatyna, glicerol 85%, dwutlenek tytanu (E 171), woda oczyszczona.

Właściwości:
Zawarty w preparacie symetykon skutecznie obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu znajdujących się w jelitach,
ułatwia ich łaczenie i pękanie. Usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczyną bólu. Symetykon po podaniu
doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w postaci niezmienionej.
Zastosowanie:

stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego (uczucie pełności w jamie brzusznej,
długotrwałe wzdęcia);
środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i
ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie
Niemowlęta (od 28 dnia życia) i dzieci do 2 lat: zawartość 1 kapsułki twist-off (20 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym
posiłku.
Nie należy przekraczać zawartości 6 kapsułek twist-off dziennie (co odpowiada 120 mg symetykonu).
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: zawartość 2 kapsułek twist-off (40 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku.
Nie należy przekraczać zawartości 12 kapsułek twist-off dziennie (co odpowiada 240 mg symetykonu)
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nadwrażliwość na symetykon lub którykolwiek ze składników leku
niemowlęta poniżej 28 dnia życia.

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