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Maalox zawiesina 4,3 ml x 20 sasz
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Płyny doustne

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aluminii oxidum hydricum, Magnesium
hydroxidum

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. Wygodna forma saszetki pozwala na zabranie preparatu ze sobą wszędzie, gdzie tego potrzebujesz.

Skład
1 saszetka 4,3 ml zawiera:

glinu tlenek uwodniony (Aluminii oxidum hydricum) 460 mg (230 mg Al203)
magnezu wodorotlenek (Magnesii hydroxidum) 400 mg

substancje pomocnicze: Sacharozy roztwór 64 %, sorbitol ciekły niekrystalizujący, guma ksantan, guar, naturalny aromat drzewa
cytrynowego, sodu chlorek, wodoru nadtlenek 30%

Wskazania i działanie
Maalox jest produktem leczniczym złożonym, o miejscowym działaniu zobojętniającym, ściągającym i osłaniającym błonę śluzową
żołądka i dwunastnicy.
Działanie zobojętniające produktu leczniczego polega na neutralizowaniu lub buforowaniu kwasu solnego w żołądku. Substancje czynne
nie mają bezpośredniego wpływu na wydzielanie kwasu. Ich działanie powoduje wzrost wartości pH treści żołądkowej, łagodząc objawy
nadkwaśności. Leki z tej grupy obniżają także stężenie kwasu w świetle przełyku.
Leczenie objawowe zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością:

nieżyt żołądka
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zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony
niestrawność, zgaga z powodu nadkwaśności

oraz pomocniczo w leczeniu:

choroby wrzodowej dwunastnicy
choroby wrzodowej żołądka

Dawkowanie
1- 2 saszetki w pojedynczej dawce w czasie bólu, nie przekraczając 6 dawek (12 saszetek) na dobę.
Wstrząsnąć przed użyciem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na glinu tlenek uwodniony, wodorotlenek magnezu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność
nerek.

Działania niepożądane
Zastosowano następujące częstości występowania działań niepożądanych: Bardzo często (≥10%); często (≥1 i <10%); niezbyt często
(≥0,1 i <1%); rzadko (≥0,01 i <0,1%); bardzo rzadko (<0,01%), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych).
Podczas stosowania zalecanych dawek działania niepożądane występują niezbyt często.
Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne.
Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: biegunka lub zaparcia. Bardzo rzadko: nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Częstość nieznana: ból brzucha.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Bardzo rzadko: Hipermagnezemia: łącznie z hipermagnezemią, którą obserwowano po długotrwałym stosowaniu wodorotlenku
magnezu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Częstość nieznana: hiperaluminemia, hipofosfatemia, przy długotrwałym
stosowaniu lub wysokich dawkach lub nawet prawidłowych dawkach u pacjentów z niedostateczną podażą fosforanów lub u niemowląt
poniżej 2 lat, co może prowadzić do wzrostu resorpcji z kości, hiperkalciurii, osteomalacji.

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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