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Gelatum aluminii phosphorici 250 g (Aflofarm)
 

Cena: 7,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 g

Postać Zawiesiny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aluminium phosphate

Opis produktu
 

Skład
Fosforan glinowy 4,5 g
Sacharoza 40,0 g
Olejek miętowy 0,01 g
Benzoesan sodu 0,4 g
Woda do 100,0 g

Wskazania i działanie

Nadkwaśność treści żołądkowej, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, nieżyty i stany zapalne błony śluzowej przewodu
pokarmowego, przepuklina rozworu przełykowego.
Fosforan glinu wykazuje działanie zobojętniające doprowadzając pH żołądka do wartości 3,5-4,5, a także lekko ściągające,
adsorbujące i osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Jego działanie miejscowe jest słabsze od wodorotlenku glinu.
Na powierzchni błony śluzowej i jej ubytków tworzy nierozpuszczalne w wodzie i sokach trawiennych połączenia, osłaniające
przed działaniem czynników szkodliwych. Dodatek olejku miętowego daje lekkie działanie przeciwskurczowe i wiatropędne.

Przeciwwskazania
Zaparcia, zaburzenia czynnościowe jelita grubego.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Interakcje
Utrudnienie wchłaniania innych leków, szczególnie tetracyklin. Może naruszać warstwę ochronną pokrywającą niektóre leki i mającą je
zabezpieczać przed działaniem soku żołądkowego.

Dawkowanie
Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.
5-15 ml na 15-30 minut przed spodziewanym wystąpieniem bólu lub między posiłkami, zazwyczaj 3 razy dziennie.
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W razie potrzeby można zwiększyć częstość podawania leku. Nie przekraczać dawki dobowej 100 ml.

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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