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Iberogast płyn doustny 100 ml
 

Cena: 105,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny

Producent STEIGERWALD

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LMR – 20220907-208 

Lek Iberogast w postaci płynu doustnego jest produktem na bazie składników pochodzenia naturalnego, który zawiera aż 9 wyciągów z
roślin leczniczych. Produkt leczniczy może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci powyżej 6. roku życia. Na co jest
Iberogast? Wskazaniem do stosowania leku są czynnościowe dolegliwości trawienne. Lek może być pomocny w przypadku
dolegliwości bólowych brzucha oraz przy jego skurczach, poza tym można go stosować przy wzdęciach i gazach, a także przy uczuciu
pełności. Znajduje również zastosowanie w przypadku zgagi i nudności. Zawarte w leku wyciągi z roślin leczniczych współdziałają ze
sobą, przyczyniając się w konsekwencji do łagodzenia czynnościowych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Działanie leku Iberogast
polega na pobudzaniu perystaltyki jelit oraz na łagodzeniu dolegliwości bólowych i skurczów. Lek dodatkowo redukuje wzdęcia, a oprócz
tego funkcją Iberogast jest zmniejszanie uczucia ciężkości.

W opakowaniu znajduje się 100 ml płynu Iberogast. W skład 100 ml płynu wchodzi 15 ml wyciągu z ziela ubiorka gorzkiego, 10 ml
wyciągu z korzenia arcydzięgla, 20 ml wyciągu z kwiatów rumianku, 10 ml wyciągu z owoców kminku, 10 ml wyciągu z owoców
ostropestu plamistego, 10 ml wyciągu z liści melisy, 5 ml wyciągu z liści mięty pieprzowej, 10 ml wyciągu z ziela glistnika oraz 10 ml
wyciągu z korzenia lukrecji i składniki pomocnicze. W składzie leku Iberogast znajduje się 29,5–32,6% (v/v) etanolu. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, a jeśli lekarz nie wyda innych zaleceń, należy postępować
zgodnie z zawartymi tam wskazaniami. Rekomendowane dawkowanie Iberogast to w przypadku pacjentów dorosłych 20 kropli płynu
Iberogast przyjmowane w częstotliwości 3 razy dziennie. Jeśli natomiast lek Iberogast ma być podawany dzieciom w wieku 6–12 lat,
zaleca się stosowanie 15 kropli Iberogast 3 razy dziennie. Lek może być stosowany bez ograniczeń czasowych. Jeśli lek będzie
stosowany 7 dni, a dolegliwości pacjenta nie miną lub nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Iberogast może powodować działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego pacjenta. Do rzadkich skutków
ubocznych leku Iberogast można zaliczyć reakcje nadwrażliwości. Lek może powodować między innymi reakcje skórne, a także świąd i
duszność. Z częstością nieznaną natomiast lek Iberogast powoduje uszkodzenie wątroby, dlatego w przypadku objawów żółtaczki,
ciemnego moczu i odbarwionego stolca należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
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Nie w każdym przypadku możliwe jest przyjmowanie leku Iberogast, ponieważ ma on przeciwwskazania. Produkt leczniczy nie powinien
być stosowany w przypadku nadwrażliwości pacjenta na choć jeden z jego składników. Z produktu nie należy korzystać, jeśli pacjent w
przeszłości zmagał się z chorobą wątroby lub przyjmuje leki, które mogą przyczyniać się do jej uszkodzenia. Lek Iberogast nie powinien
być też podawany dzieciom poniżej 6. roku życia, ponieważ każdy ból brzucha w tej grupie wiekowej należy konsultować z lekarzem.

Opis
Lek roślinny wskazany w leczeniu:
Zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego - zespół jelita nadwrażliwego, dyspepsja (niestrawność)
czynnościowa.
Objawy to: dolegliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit, ból brzucha, uczucie pełności, wzdęcia, nudności i zgaga.

9 wyciągów roślinnych

Zespół jelita nadwrażliwego
Niestrawność czynnościowa
Ból brzucha
Wzdęcia
Uczucie pełności

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Wartości odżywcze 100 ml płynu zawiera:
Wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5) 15,0 ml
ekstrahent - etanol 50 % (v/v)
Wyciąg z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5) 10,0 ml
Wyciąg z kwiatu rumianku (1:2-4) 20,0 ml
Wyciąg z owocu kminku (1:2,5-3,5) 10,0 ml
Wyciąg z owocu ostropestu (1:2,5-3,5) 10,0 ml
Wyciąg z liści melisy (1:2,5-2,5) 10,0 ml
Wyciąg z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5) 5,0 ml
Wyciąg z ziela glistnika (1:2,5-3,5) 10,0 ml
Wyciąg z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5) 10,0 ml
Ekstrahentem stosowanym do otrzymania pozostałych
wyciągów jest etanol 30 % (v/v).
Iberogast zawiera 29,5-32,6 % (v/v) etanolu.

Stosowanie
Dawkowanie:
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 kropli 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 15 kropli
3 razy na dobę. Stosować doustnie, z małą ilością płynu przed lub w czasie posiłków.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Bayer Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
100

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.
 

Galeria
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