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Gaviscon na zgagę i refluks smak miętowy zawiesina 300 ml
 

Cena: 33,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Zawiesiny

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Natrii alginas, Natrii hydrogenocarbonas

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie,zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w
czasie ciąży.
Gaviscon to przełom w walce ze zgagą, ponieważ: ma unikalny sposób działania &ndash; substancje czynne reagują z kwasem
solnym zawartym w żołądku, tworząc warstwę żelu kwasu alginowego, która unosi się na powierzchni żołądka w mechaniczny
sposób utrudniając zarzucanie treści żołądkowej do przełyku; przynosi szybka ulgę uwalniając od palącego problemu zgagi już
po 3 minutach.
Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Skład
10 ml zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia. Substancje pomocnicze: metylu
parahydroksybenzoesan (E218) 40 mg/10 ml i propylu parahydroksybenzoesan (E216) 6 mg/10 ml.

Dawkowanie
Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie
ciąży.
Zwykle stosowana dawka leku Gaviscon osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku zycia to od 10 - 20 ml w przypadku wystąpienia
objawów po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).Lek wstrząsnąć przed użyciem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, w tym estry hydroksybenzoesanów (parabenów).

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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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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