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Espumisan 40 mg x 100 kaps
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 kaps

Postać Kapsułki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Espumisan w postaci kapsułek to produkt przeciwwzdęciowy, który stosowany jest w przypadku objawowego leczenia zaburzeń
żołądkowo-jelitowych objawiających się nadmiernym gromadzeniem gazów w jelitach. Substancją czynną leku jest symetykon, który 
redukuje napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, dzięki czemu przyczynia się do ich pękania i łatwiejszego wydalania. Lek jest
przeznaczony dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co jest lek Espumisan? Wskazanie do jego stosowania to wzdęcia, czyli nadmierne gromadzenie się gazów w przewodzie
pokarmowym. Lek może być wykorzystywany również przy wzmożonym wytwarzaniu gazów w okresie pooperacyjnym, a dodatkowo
można z niego korzystać w celu przygotowania do badań i zabiegów, w tym do badania USG i badania radiologicznego, a także do
gastroskopii. Składnikiem czynnym leku jest symetykon – substancja fizjologicznie i farmakologicznie obojętna. Nie ulega on
wchłanianiu z przewodu pokarmowego i działa jedynie powierzchniowo, nie wchodząc w reakcje chemiczne, a dodatkowo wydalany jest
z organizmu w postaci niezmienionej. Funkcją Espumisanu jest rozbijanie pęcherzyków gazów nagromadzonych w jelitach. Uwolnione
w ten sposób gazy mogą być łatwiej wchłaniane przez ścianę jelita i usuwane z organizmu.

W opakowaniu znajduje się 100 kapsułek leku Espumisan. Są one miękkie i żelatynowe. Mają prawie okrągły kształt, gładką
powierzchnię oraz żółty kolor. W skład każdej z nich wchodzi 40 mg symetykonu, a także składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie
leku opisano w dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. W przypadku zaburzeń
żołądkowo-jelitowych objawiających się nadmiernym gromadzeniem gazów zaleca się stosowanie 2 kapsułek leku dziennie w
częstotliwości 3–4 razy na dobę. Odpowiada to jednorazowej dawce 80 mg symetykonu i dawce dobowej wynoszącej nie więcej niż 320
mg symetykonu. Najlepiej lek przyjmować w trakcie lub po posiłkach do czasu ustąpienia dolegliwości. Jeśli jest to konieczne, lek można
przyjmować przed snem i przez dłuższy czas. Dawkowanie Espumisan w przypadku przygotowania do badań diagnostycznych to 2
kapsułki przyjmowane 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie i 2 kapsułki leku w dzień badania.

Jeśli pacjent nie odczuje poprawy w związku z przyjmowaniem leku Espumisan lub wręcz w czasie terapii poczuje się gorzej, powinien
skonsultować się z lekarzem. Ze względu na to, że symetykon nie jest wchłaniany przez jelita, nie wchodzi w żadne reakcje i usuwany
jest z organizmu w postaci niezmienionej, zatrucie w związku z jego przyjęciem w nadmiernej ilości jest praktycznie niemożliwe. Z tego
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samego powodu nie odnotowano dotychczas występowania żadnych skutków ubocznych Espumisan. Trzeba jednak wiedzieć, że
zawarta w nim żółcień pomarańczowa może powodować reakcje alergiczne, a parahydroksybenzoesan metylu może przyczynić się do
wystąpienia reakcji nadwrażliwości (również tych opóźnionych). Pojawienie się jakichkolwiek działań niepożądanych jest wskazaniem do
kontaktu z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Espumisan posiada również przeciwwskazania do stosowania. Jednym z nich jest nadwrażliwość na symetykon, żółcień
pomarańczową, parahydroksybenzoesan metylu lub inne substancje wchodzące w skład leku. Pacjentki będące w ciąży i karmiące
piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym zażyciem leku Espumisan. W tej formie nie jest on przeznaczony dla
niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Produkt powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie zaleca się stosowania produktu, gdy
upłynie data jego ważności (podana na opakowaniu), a dodatkowo należy pilnować tego, by przechowywać go w temperaturze
nieprzekraczającej 30°C. Niewykorzystany lek nie powinien być wyrzucany do kanalizacji czy domowych pojemników na odpady.
Najlepiej skonsultować się z farmaceutą w sprawie bezpiecznej dla środowiska utylizacji.

Skład
Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 40 mg simetikonu.

Wskazania i działanie
Lek Espumisan można stosować przy:

Leczeniu objawowym 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

Preparat Espumisan jest środkiem pomocniczym w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (badania radiologiczne,
ultrasonograficzne, gastroskopowe); w badaniach z zastosowaniem podwójnego kontrastu jako substancja dodatkowa
podawana razem ze środkiem cieniującym
Lek Espumisan stosuje się także w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi jako środek zmniejszający pienienie treści
przewodu pokarmowego.

Zaleca się dawkowanie leku Espumisan zgodnie z ulotką. Dzieci w wieku szkolnym i dorośli: 1-4 kaps. na dobę, dawka maksymalna dla
dorosłych wynosi 6 kaps. W przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej: w dniu poprzedzającym
badanie - 2 kaps. wieczorem lub 2 ml kropli 3 razy dziennie oraz rano w dniu badania - 2 kaps. lub 2 ml kropli. Jako dodatek do zawiesiny
środka kontrastującego: 4-8 ml na 1000 ml środka cieniującego stosowanego podczas badania z podwójnym kontrastem. W przypadku
zatrucia środkami powierzchniowo czynnymi, w zależności od ciężkości zatrucia, dzieci: 2,5-10 ml, dorośli: 10-20 ml. Preparat 
Espumisan należy przyjmować w trakcie lub po posiłku oraz jeśli to konieczne przed snem; leczenie należy kontynuować do czasu
ustąpienia dolegliwości, preparat Espumisan może być podawany przez dłuższy okres czasu.

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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