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Iberogast płyn doustny 50 ml
 

Cena: 69,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Płyny doustne

Producent STEIGERWALD

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
LMR – 20220907-208 

Lek Iberogast w postaci płynu doustnego to produkt roślinny, który stosuje się w przypadku zaburzeń pracy układu pokarmowego i
towarzyszących im dolegliwości, takich jak np. bóle brzucha, wzdęcia, zgaga i nudności.

Wskazaniem do stosowania Iberogast są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, których podstawę stanowią problemy motoryki przewodu
pokarmowego. Lek można przyjmować między innymi przy niestrawności czynnościowej lub zespole jelita nadwrażliwego. Funkcją
Iberogast jest łagodzenie dolegliwości związanych z nieprawidłowym pasażem układu pokarmowego. Lek redukuje zatem dokuczliwość
skurczów żołądka i jelit, a także łagodzi problem wzdęć i nieprzyjemne wrażenie pełności w jamie brzusznej. Iberogast ma działanie
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a dodatkowo działa przeciwutleniająco i wiatropędnie.

Lek dostępny jest w szklanej butelce z zakraplaczem. W opakowaniu znajduje się 50 ml płynu doustnego. Jego składniki obejmują
wyciągi z ziela ubiorka gorzkiego, korzenia arcydzięgla, kwiatu rumianku, owocu kminku, owocu ostropestu, liści melisy, liści mięty
pieprzowej, ziela glistnika i korzenia lukrecji. W leku znajduje się 29,5-32,6% (v/v) etanolu.

Wyciąg z ubiorka gorzkiego wpływa na perystaltykę przewodu pokarmowego, tonizuje mięśnie dolnej części żołądka, redukuje uczucie
sytości oraz łagodzi zgagę. Wyciąg z korzenia arcydzięgla ma działanie rozkurczowe i łagodzi niestrawność, a wyciąg z owocu kminku
działa przeciwwzdęciowo i przeciwzapalnie. Wyciąg z kwiatów rumianku ma właściwości relaksujące i korzystnie wpływa na ruchliwość
żołądka, a wyciąg z ostropestu plamistego osłania błonę śluzową żołądka i chroni wątrobę. Wyciąg z liści melisy działa uspokajająco, a
dodatkowo łagodzi skurcze żołądka i jelit, a wyciąg z ziela glistnika wspomaga właściwe funkcjonowanie układu trawiennego. Wyciąg z
liści mięty pieprzowej redukuje skurcze żołądka i jelit, a dodatkowo redukuje wzdęcia. Korzeń lukrecji natomiast działa uspokajająco i
wykazuje właściwości rozluźniające brzuch.

Zalecane dawkowanie Iberogast opisane zostało w dołączonej do opakowania ulotce. Lek powinien być stosowany zgodnie z
informacjami tam zawartymi, chyba że lekarz indywidualnie zaleci modyfikację terapii. Dzieciom w wieku 6-12 lat zaleca się stosowanie
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15 kropli leku Iberogast 3-krotnie w ciągu doby. Zalecana dawka dla młodzieży i osób dorosłych to natomiast 20 kropli leku
przyjmowanych 3 razy na dobę. Jeśli u pacjenta – mimo stosowania płynu doustnego Iberogast – nie dojdzie do poprawy w przeciągu
7 dni lub wręcz objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

W ulotce leku wymienia się także możliwe działania niepożądane. Iberogast u niektórych osób może powodować skutki uboczne,
chociaż nie muszą one wystąpić u wszystkich, którzy lek stosują. Bardzo rzadko pojawiają się reakcje nadwrażliwości, w tym np. reakcje
skórne i świąd, a także duszność. Możliwe są również przypadki uszkodzenia wątroby, choć ich częstość występowania jest nieznana.
Do specjalisty należy zgłosić się niezwłocznie (odstawiając koniecznie natychmiast lek) w sytuacji zaobserwowania zażółcenia skóry lub
białkówek oczu, bólów nadbrzusza i zauważenia ciemnego zabarwienia moczu bądź odbarwienia kału. Powyższe objawy mogą
świadczyć właśnie o uszkodzeniu wątroby.

Lek Iberogast posiada również przeciwwskazania do stosowania, co oznacza, że nie każdy pacjent może go bezpiecznie przyjmować.
Wśród przeciwwskazań w ulotce wymieniana jest nadwrażliwość na składniki czynne lub pomocnicze leku, a także wiek poniżej 6. roku
życia. Lek nie powinien być stosowany przez osoby, które aktualnie lub w przeszłości miały schorzenia wątroby. Nie jest to również
preparat dedykowany osobom, które stosują leki mogące przyczynić się (jako skutki uboczne terapii) do uszkodzenia wątroby. Leku
Iberogast nie powinni również stosować pacjenci z chorobą alkoholową. Pacjentki będące w ciąży lub karmiące piersią powinny
natomiast skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym, zanim rozpoczną ewentualne stosowanie leku Iberogast.

Skład
Zawartość składników w 100 ml:
15 ml wyciągu z ziela ubiorka gorzkiego (1:1,5-2,5; ekstrahent - etanol 50% v/v), 10ml wyciągu z korzenia arcydzięgla (1:2,5-3,5;
ekstrahent - etanol 30% v/v), 20ml wyciągu z kwiatów rumianku (1:2-4; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z owoców kminku
(1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v, 10ml wyciągu z owoców ostropestu plamistego (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml
wyciągu z liści melisy (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 5ml wyciągu z liści mięty pieprzowej (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v),
10ml wyciągu z ziela glistnika (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30% v/v), 10ml wyciągu z korzenia lukrecji (1:2,5-3,5; ekstrahent - etanol 30%
v/v). Iberogast zawiera 29,5-32,6% (v/v) etanolu.

Wskazania i działanie

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w czynnościowych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, związanych z motoryką
(pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja (niestrawność) czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego.
Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności,
wzdęciami, nudnościami i zgagą.
Iberogast łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, wiatropędne,
przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się podawania dzieciom poniżej 6 lat. U dzieci poniżej 6 lat każdy
ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem.

Dawkowanie
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej Iberogast® przyjmuje się w małej ilości płynu przed lub w czasie posiłków. Zalecana dawka leku to:

dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 3 razy dziennie po 20 kropli
dzieci od 6 do 12 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli

Lek Iberogast® można stosować bez ograniczeń czasowych.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. wysypka, świąd,
duszność.

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.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

