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Gastrotuss Light syrop 500 ml
 

Cena: 30,16 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Syropy

Producent VITAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Sorbitol, alginian magnezu, symetykon, wodorowęglan potasu, guma ksantanowa, metylu p-hydroksybenzoesan, sól dwusodowa EDTA,
wodorotlenek potasu, propylu p-hydroksybenzoesan, D-pantenol, sukraloza, aromat, woda oczyszczona. Nie zawiera glutenu i laktozy.

Wskazania i działanie

Gastrotuss Light to niskokaloryczny syrop zalecany do leczenia refluksu żołądkowo-przełykowego u pacjentów z nadwagą,
otyłością, chorych na cukrzycę i we wszystkich przypadkach, kiedy konieczne jest spożywanie niskokalorycznych pokarmów.

To kompleksowe rozwiązanie w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego dla osób wymagających diety
niskokalorycznej i niskosodowej

Innowacyjna kompozycja składników o działaniu:
mechanicznym (tworzy barierę antyrefluksową, zapobiegającą cofaniu się treści pokarmowej z żołądka do przełyku i
przyspiesza proces opróżniania żołądka)
regenerującym błonę śluzową żołądka i przełyku
zobojętniającym sok żołądkowy zapobiegającym powstawaniu i gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym

Odpowiedni dla dzieci od 3. roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz osób starszych

Kiedy zalecane jest stosowanie Gastrotuss light?

W leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, objawiającego się m.in.: cofaniem treści pokarmowej, zgagą, zapaleniem przełyku,
uszkodzeniem jego nabłonka, kaszlem z refluksowego podrażnia głośni
Zalecany dla pacjentów: z nadwagą, otyłych, chorych na cukrzycę oraz wymagających diety niskokalorycznej i niskosodowej

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed
zastosowaniem preparatu. Jeśli pacjent przyjmuje inne preparaty, Gastrotuss należy zażyć jako ostatni.
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Dawkowanie
Dzieci od 3 do 5 lat: 5 ml po posiłkach oraz przed udaniem się na spoczynek lub według zaleceń lekarza.
Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml po posiłkach oraz przed udaniem się na spoczynek lub według zaleceń lekarza.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 20 ml po posiłkach oraz przed udaniem się na spoczynek lub według zaleceń lekarza.

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Przeznaczony do stosowania doustnego.

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