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Espumisan 40 mg x 25 kaps
 

Cena: 5,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 kaps

Postać Kapsułki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Wstęp
Espumisan to lek, działający wspomagająco przy zaburzeniach jelitowo-żołądkowych, które związane są z nadmiernym gromadzeniem
gazów, również po operacjach. Działanie preparatu wpływa na zmniejszenie wzdęć. Lek stosuje się także pomocniczo podczas
wykonywania różnorodnych zabiegów diagnostycznych dla układu pokarmowego (USG, gastroskopia, badania radiologiczne).

Lek Espumisan występuje w formie niewielkich i łatwych do połknięcia kapsułek. Jego głównym składnikiem jest symetykon, który może
być podawany po 6. roku życia.

Wskazania i działanie
Wskazaniem do stosowania leku Espumisan jest:

● Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem gazów (wzdęcia), również po zabiegach
chirurgicznych.
● Wykonywanie diagnostyki radiologicznej, gastroskopowej lub ultrasonograficznej: jelit, żołądka, trzustki, nerek i pęcherzyka żółciowego.
● Podawanie preparatu w badaniach z zastosowaniem podwójnego kontrastu jako substancja dodatkowa podawana razem ze środkiem
cieniującym.
● Leczenie zatruć środkami powierzchniowo czynnymi. Espumisan jest środkiem zmniejszającym pienienie treści przewodu
pokarmowego.

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
Espumisan należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
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razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku szkolnym i dorośli: 1-4 kaps. leku Espumisan 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.
Lek Espumisan może być podawany przez dłuższy okres czasu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość lub uczulenie na składniki preparatu i 4-hydroksybenzoesan.
Nie stosować u dzieci do ukończenia 6. roku życia.
Podczas stosowania preparatu nie należy pić napojów gazowanych.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub etykiecie oraz pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Działania niepożądane
Jak dotąd nie stwierdzono występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan.

Żółcień pomarańczowa FCF (E 110) może powodować reakcje alergiczne.

Parahydroksybenzoesan metylu (E 218) może powodować reakcje nadwrażliwości (prawdopodobnie opóźnione).

Skład
Lek Espumisan wyróżnia się następującym składem:

Substancja czynna: 1 kapsułka zawiera 40 mg simetikonu.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), żelatyna, glicerol (85%), żółcień pomarańczowa, FCF (E 110), żółcień
chinolinowa (E 104).

Nie zawiera cukru, stąd jest zalecany także dla diabetyków, a dodatkowo jest w niezmienionej postaci wydalany z przewodu
pokarmowego, dzięki czemu jest również bezpieczny dla kobiet w ciąży oraz karmiących matek.

Przechowywanie
Espumisan należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 30 stopni Celsjusza.

Lek należy położyć w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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