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Manti extra x 12 tabletek do rozgryzania i żucia
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl

Postać Tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcium, Famotidinum, Magnesium

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Manti Extra w postaci tabletek do rozgryzania i żucia jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 16
roku życia. W skład produktu wchodzą trzy substancje czynne, czyli famotydyna, węglan wapnia oraz wodorotlenek magnezu.

Na co jest Manti Extra? Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe leczenie objawowe dolegliwości, które towarzyszą
nadkwaśności soku żołądkowego. Lek może być pomocny przy takich dolegliwościach jak niestrawność i zgaga, a także przy pieczeniu i
dolegliwościach bólowych w nadbrzuszu. Funkcją Manti Extra jest łagodzenie objawów nadkwaśności żołądka oraz niestrawności.
Takie działanie lek Manti Extra osiąga na dwa sposoby. Wodorotlenek magnezu z węglanem wapnia bardzo szybko neutralizują nadmiar
kwasu żołądkowego, przynosząc pacjentowi ulgę przy dolegliwościach bólowych. Działanie famotydyny natomiast polega na
hamowaniu produkcji kwasu solnego w żołądku, dzięki czemu efekt zmniejszenia kwaśności utrzymywany jest długotrwale, nawet przez
10–12 godzin. W ten sposób lek przynosi szybką ulgę przy nadkwaśności i jednocześnie utrzymuje prawidłową kwaśność żołądka przez
długi czas, łagodząc podrażnienia śluzówki żołądka.

W opakowaniu znajduje się 12 tabletek do rozgryzania i żucia Manti Extra. W skład 1 tabletki leku wchodzi 800 mg węglanu wapnia, 10
mg famotydyny i 165 mg wodorotlenku magnezu oraz składniki pomocnicze. Przed przyjęciem leku należy zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania i – jeżeli lekarz nie wyda innych rekomendacji – należy postępować zgodnie z zawartymi tam zaleceniami. 
Wskazane dawkowanie leku Manti Extra to 1 tabletka do rozgryzania i żucia przyjmowana w celu łagodzenia dokuczliwych objawów
nadkwaśności. Tabletki nie powinny być połykane w całości. W celu zapobiegania zgadze należy przyjmować jedną tabletkę około
15–60 minut przed spożyciem posiłku lub napoju, który przyczyniają się do niestrawności. W ciągu doby nie należy przyjmować
większej dawki leku niż 2 tabletki Manti Extra. Lek nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 15 dni.

Stosowanie leku Manti Extra może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych u niektórych pacjentów. Można do nich zaliczyć
częste bóle głowy, a także niezbyt częste zawroty głowy i niepokój. Lek niezbyt często powoduje też biegunkę i nudności, a oprócz tego
przyczynia się do niestrawności, suchości w jamie ustnej i innych objawów, które szczegółowo opisano w ulotce.

Lek Manti Extra ma przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać w przypadku uczulenia na składniki czynne tabletek
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do rozgryzania i żucia bądź ich składniki pomocnicze. Leku nie powinny też stosować osoby uczulone na inne leki zmniejszające
stężenie kwasu solnego w żołądku. Jeśli pacjent zastosuje lek Manti Extra i wystąpią u niego jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej,
powinien zrezygnować z dalszego stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem. Przeciwwskazaniem do stosowania leku Manti
Extra jest również ciężka niewydolność nerek i wiek poniżej 16 lat, a także ciąża oraz karmienie piersią. Należy też uważać na możliwe
interakcje leku z niektórymi medykamentami (opisano je w dołączonej do opakowania ulotce).

Skład
wapnia węglan 800 mg; oraz substancje pomocnicze, w tym glukozę (składnik dekstratów).
Każda tabletka zawiera substancje czynne: famotydyna 10 mg, magnezu wodorotlenek 165 mg

Wskazania i działanie
U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat do krótkotrwałego leczenia objawowego dolegliwości związanych z nadkwaśnością
soku żołądkowego takich jak:

zgaga
niestrawność
ból i pieczenie w nadbrzuszu

Przeciwwskazania

nadwrażliwość (uczulenie) na famotydynę lub inne leki zmniejszające produkcję kwasu żołądkowego (np. ranitydyna,
cymetydyna itp.) lub na leki zobojętniające kwas solny (węglan wapnia, wodorotlenek magnezu) lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą lub inne uczulenia;
ciężka niewydolność nerek.

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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