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Maalox zawiesina 250 ml
 

Cena: 20,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Zawiesiny

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Waszym rozmowom nie ma końca i zwykle towarzyszy im pyszne jedzenie oraz obłędne
zapachy? Niestety połączenie różnych potraw od razu skutkuje u Ciebie nieprzyjemnym pieczeniem w klatce piersiowej i w przełyku? Nie
wiesz czy to zgaga, czy nadkwaśność żołądka, ale chcesz się pozbyć tych dolegliwości jak najszybciej? Jeśli odczuwasz objawy zgagi i
nadkwaśności, sięgnij po Maalox, produkt leczniczy z substancjami łagodzącymi nieprzyjemne objawy, działający zarówno na zgagę i
nadkwaśność żołądka, jak i na niestrawność i nieżyt żołądka. Maalox może być stosowany pomocniczo w leczeniu chorób wrzodowych
dwunastnicy i żołądka. Postać zawiesiny doustnej pozwala na łatwiejsze zażywanie produktu.

Opis
Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum
(35 mg + 40 mg)/ml, zawiesina doustna

Opis działania:
Maalox jest lekiem złożonym, o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego, ściągającym i
osłaniającym błonę śluzową żołądka dwunastnicy. Nie powoduje nadmiernego zobojętnienia treści żołądka i wtórnego pobudzenia
wydzielania kwasu.

Wskazania:
Objawowe leczenie zaburzeń związanych z nadkwaśnością występującą w nieżycie żołądka, zarzucaniu wstecznym treści żołądkowej
do przełyku w przebiegu przepukliny roztworu przełykowego przepony, niestrawności, pomocniczo w chorobie wrzodowej żołądka i
dwunastnicy.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

1 butelka po 250 ml
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Składniki
250 ml zawiesiny zawiera: Substancje czynne: Glinu wodorotlenek 8,75 g, Magnezu wodorotlenek 10,00 g, Substancje pomocnicze o
znanym działaniu:, m.in. sorbitol, mannitol

Stosowanie
Dawkowanie i sposób stosowania:
Zwykle stosowana dawka: 1 łyżka stołowa (10 ml) około 90 minut po posiłku lub w czasie bólu.

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
250

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.
 

Galeria
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