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Espumisan easy granulki 125 mg x 14 sasz
 

Cena: 17,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 sasz

Postać Granulaty

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Espumisan Easy w postaci granulek w saszetkach jest produktem, w skład którego nie wchodzi cukier. Espumisan
Easy może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci w wieku od 6. roku życia, a jego wygodna postać umożliwia
łatwe i szybkie przyjmowanie bez konieczności rozpuszczania w wodzie. Granulki posiadają przyjemny smak cytrynowy i można
stosować je dyskretnie i w każdych warunkach, bezpośrednio wsypując zawartość saszetki do ust.

Na co jest Espumisan Easy? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są wzdęcia, czyli nagromadzenie gazów w przewodzie
pokarmowym. Wyrób medyczny redukuje uczucie pełności w jamie brzusznej, a także zmniejsza wzdęcia i towarzyszący im ucisk
brzucha, poza tym przyczynia się do redukcji problemu burczenia w jamie brzusznej, które spowodowane jest przesuwaniem się gazów.
Składnikiem czynnym granulek Espumisan Easy jest symetykon, który bardzo szybko dostaje się do przewodu pokarmowego i równie
szybko zaczyna działać, eliminując dokuczliwy problem wzdęć i objawy im towarzyszące. Produkt Espumisan Easy przynosi szybką
ulgę, rozbijając i rozpraszając gazy zebrane w przewodzie pokarmowym. Jednocześnie symetykon nie wchłania się z przewodu
pokarmowego i jest z niego wydalany w postaci niezmienionej, dzięki czemu z produktu mogą korzystać również kobiety w ciąży oraz
karmiące piersią.

W opakowaniu znajduje się 14 saszetek z granulkami Espumisan Easy. W skład 1 saszetki wchodzi 125 mg symetykonu oraz składniki
pomocnicze. Ze względu na brak cukru w formule produkt może być stosowany również przez osoby zmagające się z cukrzycą. Wyrób
medyczny Espumisan Easy należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. 

Pacjentom dorosłym i młodzieży od 14. roku życia zaleca się przyjmowanie 1 saszetki Espumisan Easy przed posiłkiem lub po posiłku.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, dopuszczalne jest zwiększenie dawki jednorazowej wyrobu medycznego Espumisan Easy do 2 saszetek,
przy czym nie powinno się przekraczać 8 saszetek Espumisan Easy na dobę. Jeśli natomiast wyrób medyczny Espumisan Easy będzie
stosowany przez dzieci w wieku 6–14 lat, zaleca się stosowanie 1 saszetki produktu przed posiłkiem lub po nim, pilnując jednocześnie,
aby dawka dobowa nie była większa niż 3 saszetki. Aby prawidłowo przyjąć wyrób medyczny, wystarczy wsypać zawartość saszetki na
język. Granulki szybko się rozpuszczają i mają przyjemnie cytrynowy smak, jednak w razie potrzeby dopuszczalne jest ich popicie
odpowiednią ilością wody. Nie należy stosować dawki wyrobu medycznego większej od tej rekomendowanej przez producenta. Produkt
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można przyjmować aż do ustąpienia dyskomfortu związanego ze wzdęciami, jednak jeśli będzie to trwać dłużej niż 30 dni, należy
zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na to, że symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jedynie fizycznie działa na gazy nagromadzone w jelitach,
nie należy spodziewać się, że u pacjenta wystąpią działania niepożądane związane z tą substancją. Jeżeli jednak okaże się, że pacjent
zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne wyrobu medycznego, powinien powiadomić o tym lekarza. Wyrób medyczny
Espumisan Easy posiada przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub inny spośród
pozostałych składników produktu.

Skład

1 saszetka zawiera 125 mg symetykonu w postaci granulek (0,8 g w każdej saszetce).
Espumisan EASY nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
pozostałe składniki: sorbitol, talk, kwas jabłkowy, aromat cytrynowy, aromat kremowy. Zawiera sorbitol.

Wskazania i działanie

Espumisan Easy to granulki wytworzone z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, które szybko rozpuszczają się w jamie
ustnej, dzięki czemu substancja czynna szybko dostaje się do przewodu pokarmowego, gdzie wywiera swoje działanie.
Espumisan Easy stosuje sie w celu zmniejszenia wzdęć spowodowanych nagromadzeniem gazów w przewodzie pokarmowym i
zmniejszenia uczucia pełności, wzdęć i ucisku w jamie brzusznej oraz burczenia w żołądku i jelitach.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia powinni zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku. Wrazie potrzeby dawkę można
powiększyć, zażywając jednorazowo 2 saszetki. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 8 saszetek. Dzieci w wieku 6-14 lat powinny
zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku.&nbsp; Dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 saszetek. Granulek nie trzeba
popijać wodą, mają one przyjemny, cytrynowy smak. Należy wysypać granulki bezpośrednio na język I połknąć. Można popić je wodą.

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