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Iberogast płyn doustny 20 ml
 

Cena: 34,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Płyny doustne

Producent STEIGERWALD

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LMR – 20220907-208 

Iberogast to preparat leczniczy o bardzo szerokim spektrum działania w zakresie wszelkiego rodzaju dolegliwości układu
pokarmowego. Dzięki połączeniu właściwości wyciągów z dziewięciu roślin (zarówno z ich korzeni, jak i kwiatów, owoców i liści)
preparat ten może być stosowany jako panaceum na liczne niekorzystne objawy: wzdęcia, bóle, uczucie pełności w żołądku,
niestrawności, nudności czy zgaga. Jest także polecany osobom z coraz częściej występującym zespołem jelita drażliwego.

Iberogast to mieszanka wyciągów z ziół o bardzo szerokim zakresie oddziaływania. W 100 ml preparatu zawarte jest: 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 i 10 ml wyciągu z korzenia lukrecji. Składnikiem Iberogastu jest też etanol.

Iberogast może być stosowany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6. roku życia. Na szczególną uwagę zasługuje jego postać. 
Iberogast jest dostępny jako płyn do stosowania doustnego, zawarty w niewielkiej butelce z precyzyjnym dozownikiem. Dawkowanie
leku to dla dzieci od 6 do 12 lat – 3 razy dziennie po 15 kropli; dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat – 3 razy dziennie po 20 kropli.

Spektrum oddziaływania preparatu jest bardzo rozległe. Poszczególne składniki mieszanki mają zbawienny wpływ przede wszystkim na
objawy dyspepsji czynnościowej, manifestujące się bólem i dyskomfortem w okolicach nadbrzusza. W znacznym stopniu aktywują
mięśnie w dolnej części żołądka, zarazem powodując rozluźnienie mięśni w górnej części tego organu, co pozwala skutecznie walczyć z
objawem uczucia pełności w żołądku. Wykazują też właściwości przeciwzapalne i regulują produkcję kwasu, co skutkuje ochroną błony
śluzowej. Funkcją Iberogastu jest przede wszystkim regulowanie czynności układu pokarmowego, które ma na celu usprawnienie i
poprawę jego pracy.

Kminek jest pomocny w przypadku trudnych do strawienia, wzdymających lub wysokotłuszczowych posiłków.
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Ubiorek gorzki wpływa korzystnie na motorykę przewodu pokarmowego, szczególnie na mięśnie dolnej części żołądka, odpowiedzialne
za przesuwanie treści pokarmowej. Ta właściwość może pomóc w walce z uczuciem pełności.

Ostropest plamisty chroni błonę śluzową żołądka, zwalcza wolne rodniki oraz ma właściwości przeciwzapalnie.

Arcydzięgiel relaksuje górne partie żołądka i tonizuje zwiotczałe mięśnie, zwłaszcza te znajdujące się w dolnej części żołądka i
odpowiedzialne za przesuwanie pokarmu. Reguluje też produkcję kwasu żołądkowego.

Kwiaty rumianku mają właściwości przeciwzapalne i chronią błonę śluzową, regulując produkcję kwasu w żołądku, równoważą też
ruchliwość tego organu.

Melisa wspomaga leczenie gazów i wzdęć żołądkowo-jelitowych.

Mięta pieprzowa ma właściwości przeciwzapalnie, zwalcza wolne rodniki i reguluje produkcję kwasu, a także pobudza wytwarzanie żółci.

Glistnik przyczynia się do aktywacji mięśni gładkich w przedsionku żołądka. Wykazuje też właściwości rozkurczowe w jelicie.

Korzeń lukrecji reguluje wydzielanie kwasu, chroniąc błonę śluzową żołądka. Ma też właściwości przeciwzapalne.

Wskazaniem do zastosowania Iberogastu są wszelkiego rodzaju dolegliwości ze strony układu pokarmowego, dyskomfort, ból brzucha
czy wzdęcia. Jeżeli jednak dolegliwości nie ustąpią po siedmiu dniach, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazaniem do stosowania jest wiek – nie należy podawać preparatu dzieciom poniżej 6. roku życia. Pozostałe
przeciwwskazania to: nadwrażliwości na którykolwiek ze składników i choroba alkoholowa.

Skutki niepożądane pojawiają się bardzo rzadko, mogą to być: wysypka, świąd czy duszność.

Odpowiadając na pytanie, na co jest produkt leczniczy Iberogast, należy przede wszystkim wymienić, pojawiające się dolegliwości ze
strony układu pokarmowego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące skutków
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.

Dawkowanie
Lek Iberogast należy zawsze przyjmować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. Preparat ten przeznaczony jest do stosowania doustnego u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. W przypadku braku
poprawy lub nasilenia się objawów po siedmiu dniach stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Zalecane dawkowanie leku Iberogast to:
● dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli;
● dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20 kropli.

Lek Iberogast należy przyjmować w rozcieńczeniu w małej ilości płynu przed lub podczas posiłku. Przed użyciem należy wstrząsnąć
buteleczką. Po pierwszym opakowaniu buteleczki należy wykorzystać jej zawartość w ciągu maksymalnie 8 tygodni.

Wskazania i działanie
Iberogast to leczniczy preparat ziołowy sprzedawany w aptece bez recepty, który zalecany jest do stosowania w przypadku zaburzeń
czynności żołądkowo-jelitowych związanych z pasażem (motoryką) przewodu pokarmowego. Zaburzenia te objawiają się z reguły takimi
dysfunkcjami jak dolegliwości skurczowe w obrębie jamy brzusznej i jelit, bóle brzucha, uczucie pełności, nudności, zgaga oraz wzdęcia.

Lek Iberogast może być stosowany w przypadku niestrawności (dyspepsji) czynnościowej, jak również przy zespole jelita
nadwrażliwego. Lek ten wykazuje następujące działanie:

● wiatropędne;
● przeciwzapalne;
● przeciwbakteryjne;
● przeciwutleniające;
● redukujące wzdęcia i uczucie pełności;
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● osłabiające skurcze jelit i żołądka.

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
20

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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