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Ibesan x 30 kaps
 

Cena: 35,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ibesan w postaci kapsułek do stosowania doustnego jest produktem łagodzącym dolegliwości, które pojawiają się
przez nadmierne gromadzenie gazów w jelitach, a także bóle brzucha, które towarzyszą zespołowi jelita drażliwego w związku z
zaparciami, wzdęciami i biegunkami. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia. Jego działanie
normalizuje perystaltykę jelit, przynosząc jednocześnie ulgę przy dolegliwościach bólowych i wzdęciach, a dodatkowo zapobiegając
niedrożności jelit.

Na co jest Ibesan? Wskazaniem do doustnego stosowania wyrobu medycznego Ibesan jest nadmierne gromadzenie się gazów w
przewodzie pokarmowym, a także dolegliwości bólowe towarzyszące IBS (zespół jelita drażliwego). Składniki czynne wyrobu
medycznego Ibesan to naturalna glinka mineralna i simetikon. Nie są one wchłaniane w jelitach, natomiast bardzo dobrze redukują
problemy układu pokarmowego. Naturalna glinka mineralna posiada właściwości absorbujące, dzięki czemu wiąże bakterie, wirusy oraz
toksyny, zapobiegając ich przyleganiu do śluzówki jelit. Dzięki poprawie integralności śluzówki jelit oraz stymulacji enzymów
trawiennych naturalna glinka mineralna redukuje bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia i biegunki przy zespole jelita drażliwego, normalizując
perystaltykę jelitową. Simetikon natomiast przyczynia się do łatwiejszego pozbywania się nagromadzonych w jelitach pęcherzyków
gazu. Substancja ta rozbija nagromadzony w jelitach gaz, ułatwiając jego usuwanie wraz z kałem, co sprzyja prawidłowemu pasażowi
jelitowemu gazów. W ten sposób produkt przynosi ulgę przy wzdęciach i jednocześnie łagodzi bóle brzucha przy IBS.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Ibesan. W skład każdej z nich wchodzi naturalna glinka mineralna, simetikon 50%, a dodatkowo
hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy i dwutlenek krzemu, a także olej z nasion słonecznika oraz
dwutlenek tytanu.

Zalecane dawkowanie Ibesan opisano w dołączonej do niego ulotce. Należy przestrzegać zawartych tam informacji, chyba że lekarz
wyda inne, co do tego zalecenia. Kapsułki Ibesan przeznaczone są do stosowania doustnego. Osobom dorosłym i dzieciom w wieku
powyżej 12 lat zaleca się stosowanie 2 kapsułek w częstotliwości 3 razy dziennie. Terapia powinna trwać 2–4 tygodnie. Przy
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jednorazowej terapii kapsułki Ibesan nie powinny być stosowane dłużej niż 30 dni – ich stosowanie można natomiast wznowić, jeśli
upłyną przynajmniej 4 dni przerwy od ich zażywania. Kapsułki nie powinny być rozgryzane czy żute. Nie powinno się także pozostawiać
ich w buzi, aby nie zdążyły się rozpuścić. Kapsułki należy połknąć w całości, popijając je szklanką wody.

Ibesan w postaci kapsułek może wykazywać skutki uboczne w czasie stosowania u niektórych pacjentów. Działania niepożądane
Ibesan są głównie efektem stosowania naturalnej glinki mineralnej. Pojawić może się zatem uczucie pełności i bóle brzucha, a
dodatkowo wzdęcia, biegunka lub zaparcia.

Produkt przynosi szybką ulgę przy dolegliwościach towarzyszących zespołowi jelita drażliwego, jednak wyrób medyczny Ibesan posiada
również przeciwwskazania, co oznacza, że nie powinien być stosowany przez każdego. Przede wszystkim produkt nie powinien być
podawany dzieciom poniżej 12. roku życia i nie jest przeznaczony dla osób z nadwrażliwością na którąś z substancji wchodzących w
jego skład. Substancje czynne wyrobu medycznego nie są wchłaniane w jelitach, jednak ze względu na brak szczegółowych danych
dotyczących stosowania Ibesan w ciąży i w czasie karmienia piersią, zaleca się, by kobiety spodziewające się dziecka lub w okresie
laktacji skonsultowały się z lekarzem, przed ewentualnym zastosowaniem produktu.

Ibesan należy przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając lek przed dostępem dzieci. Wyrób medyczny najlepiej umieścić
w suchym i ciemnym miejscu, pilnując jednocześnie, żeby nie stosować go, gdy upłynie podana na opakowaniu data jego ważności.

Składniki
Naturalna glinka mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, dwutlenek
krzemu, olej z nasion słonecznika, dwutlenek tytanu.

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Przynosi szybką ulgę przy bolesnych objawach oraz przy gromadzeniu się gazów w układzie pokarmowym
Łagodzi ból brzucha w przebiegu biegunki u pacjentów z zespołem jelita drażliwego (IBS)
Normalizuje perystaltykę i redukuje ból, zapobiegając w ten sposób niedrożności jelit
Składniki aktywne wyrobu to naturalna glinka mineralna (krzemian magnezowo-glinowy) oraz simetikon.
Składniki te nie ulegają wchłanianiu w jelitach.
Naturalna glinka mineralna absorbuje toksyny, bakterie oraz rotawirusy, uniemożliwiając im przyleganie do błony śluzowej jelit.
Simetikon powoduje łatwiejsze łączenie się pęcherzyków gazów w żołądku i jelitach, co ułatwia pasaż gazów w jelitach.

Przeciwwskazania

Kapsułek Ibesan nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Kapsułek nie należy żuć ani rozgryzać. Nie należy pozostawiać kapsułki w ustach do rozpuszczenia.
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie
IBESAN to kapsułki do stosowania doustnego. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia to 2 kapsułki 3 razy dziennie
przez 2-4 tygodnie. Kapsułki IBESAN powinny być przyjmowane z jedzeniem lub po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając
szklanką wody (ok. 200ml).

Nie należy stosować kapsułek IBESAN dłużej niż 30 dni jako jednorazową terapię. Stosowanie kapsułek można wznowić po 4 dniach
przerwy w ich przyjmowaniu

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym, ciemnym miejscu.

Producent
Natur Produkt
Ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

Informacje dodatkowe
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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