
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Espumisan max x 20 kaps
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Espumisan Max w postaci kapsułek jest produktem z wysoką dawką symetykonu, który może być stosowany przez
pacjentów dorosłych i młodzież od 14. roku życia. W składzie produktu nie ma dodatku cukru, dzięki czemu mogą z niego korzystać
również pacjenci zmagający się z cukrzycą i innymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej organizmu. Substancja czynna produktu
jest biologicznie i chemicznie niereaktywna, co sprawia, że z wyrobu medycznego mogą korzystać też pacjentki spodziewające się
dziecka i karmiące piersią.

Na co jest Espumisan Max? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, którym towarzyszy
problem nadmiernego gromadzenia się gazów w przewodzie pokarmowym. Produkt może być pomocny przy wzdęciach, uczuciu
pełności w żołądku oraz uczuciu ucisku. Składnikiem czynnym wyrobu medycznego Espumisan Max jest symetykon. Jest to substancja,
która skutecznie rozbija nagromadzone w jelitach gazy, redukując dolegliwości związane ze wzdęciami i pomagając w pozbywaniu się
nadmiaru nagromadzonych gazów z organizmu. Produkt może stanowić wsparcie przy uciążliwym burczeniu w brzuchu, poza tym
znajduje zastosowanie przy przygotowaniach do badań diagnostycznych jamy brzusznej. Symetykon zawarty w wyrobie medycznym
Espumisan Max nie ulega rozpadowi w przewodzie pokarmowym i nie wchłania się z niego, co oznacza, że opuszcza organizm w
postaci niezmienionej, przy okazji zmniejszając napięcie powierzchniowe nagromadzonych w przewodzie pokarmowym pęcherzyków
gazów.

W opakowaniu znajduje się 20 kapsułek Espumisan Max. W skład 1 kapsułki miękkiej wchodzi 140 mg symetykonu oraz składniki
pomocnicze. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane
dawkowanie Espumisan Max w przypadku osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat zmagających się ze wzdęciami to 1
kapsułka przyjmowana w czasie posiłku lub po nim. Nie powinno się przekraczać dawki 5 kapsułek Espumisan Max na dobę.
Dawkowanie w przypadku stosowania wyrobu medycznego Espumisan Max przy innych wskazaniach może wyglądać inaczej –
szczegóły podano w dołączonej do opakowania ulotce.

Ze względu na to, że symetykon opuszcza organizm w postaci niezmienionej i nie jest aktywny chemicznie, nie należy spodziewać się, że
u pacjenta po przyjęciu produktu wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane. Jeśli jednak tak by się stało, należy niezwłocznie
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skonsultować się z lekarzem. Ponadto nie każdemu pacjentowi zaleca się stosowanie wyrobu medycznego Espumisan Max, gdyż
posiada on przeciwwskazania. Produkt nie jest wskazany w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub jakikolwiek ze składników
pomocniczych kapsułek. Wyrobu medycznego Espumisan Max nie powinno się też podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat. Pacjenci,
którzy przeszli zabiegi operacyjne dotyczące przewodu pokarmowego, powinni przed zastosowaniem produktu zasięgnąć porady
lekarza. Produkt może być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią, jednak dobrze wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Skład
Substancja czynna: symetykon. 1 kapsułka zawiera 140 mg symetykonu.
Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa, czerwony tlenek żelaza.

Charakterystyka
Espumisan Max dostępne w formie kapsułek miękkich to wyrób medyczny, który stosowany w celu zmniejszenia wzdęć
spowodowanych nagromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, a także takich objawów jak uczucie pełności, wzdęcia i ucisk
w jamie brzusznej. Co ważne, kapsułki Espumisan Max wskazane są do stosowania w sytuacji burczenia w żołądku oraz jelitach, co ma
związek z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi.
Kapsułki Espumisan Max wskazane są również do stosowania jako preparat pomocniczy podczas przygotowywania się do badań
diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne, ultrasonograficzne, endoskopowe czy też gastroskopowe.
Substancją czynną zawartą w preparacie Espumisan Max jest symetykon, którego zadaniem jest rozpuszczanie piany obecnej w
przewodzie pokarmowym, dzięki czemu działa on w sposób czysto fizjologiczny. Za sprawą zawartości symetykonu Espumisan Max
wyraźnie zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, które gromadzą się w papce pokarmowej i śluzie przewodu
pokarmowego, co w konsekwencji prowadzi do ich pękania.
Co ważne, symetykon jest substancją biologicznie i chemicznie niereaktywną, dzięki czemu kapsułki Espumisan Max mogą być
stosowane przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

Stosowanie
Dorośli i młodzież powyżej 14. roku życia: 1 kapsułka w trakcie lub po posiłku. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 5 kapsułek.
Zalecana dawka w trakcie przygotowywania do badań diagnostycznych u dorosłych i dzieci powyżej 14. roku życia to:

w dniu poprzedzającym badanie: 2 kapsułki;
w dniu badania: 1 kapsułka.

Kapsułki Espumisan Max należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanką wody). Espumisan Max
należy przyjmować do momentu ustąpienia dolegliwości, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni.

Przeciwwskazania
Espumisan Max to wyrób medyczny, który nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14. roku życia.

Działania niepożądane
Espumisan Max zawiera symetykon, który wykazuje działanie powierzchowne i nie wchodzi w reakcje chemiczne, w związku z czym
może być stosowany z innymi lekami. Zawiera substancję chemicznie obojętną, dzięki czemu może być stosowany bez ograniczeń
zdrowotnych i wiekowych. Espumisan Max nie zawiera cukru – mogą go przyjmować osoby chore na cukrzycę. Symetykon można
stosować w okresie ciąży i karmienia piersią bez ograniczeń. Nie zaleca się stosować preparatu po upływie terminu
ważności Espumisan Max.

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