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Manti x 8 tabletek do ssania/rozgryzania o smaku miętowym
 

Cena: 8,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 8 tabletek do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Aluminii hydroxidum, Magnesium
hydroxidum, Simeticonum

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są: glinu wodorotlenek 200 mg, magnezu wodorotlenek 200 mg, symetykon 25 mg.
Substancje pomocnicze to: magnezu stearynian, kwas stearynowy, aspartam (E 951), barwnik niebieski (FD&C Blue No 1) (E
133), barwnik żółty (FD&C Yellow 10) (E 104), aromat miętowy SD 297, kroskarmeloza sodowa, sorbitol, maltodekstryna.

Wskazania i działanie

Działanie Manti polega na zobojętnianiu kwasu solnego wchodzącego w skład treści żołądkowej.
Dodatkowo lek zmniejsza aktywność pepsyny, głównego enzymu żołądkowego, oraz wiąże kwasy tłuszczowe i lizolecytynę.
Manti działa miejscowo i praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego, a jego działanie następuje szybko i utrzymuje
się długo.
Manti to lek dla osób, które odczuwają różne problemy związane z dysfunkcją żołądka, takie jak:

zgaga
nadkwaśność
niestrawność czy wzdęcia

Działanie Manti zmniejsza uszkadzający wpływ kwasu solnego na błonę śluzową żołądka i przełyku. Lek może być stosowany
doraźnie przez osoby okresowo cierpiące na zgagę, jak również przez osoby z poważniejszymi, przewlekłymi zaburzeniami
żołądkowo-trawiennymi.
Manti łagodzi bowiem dolegliwości związane z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, zapaleniem błony śluzowej żołądka,
nadkwaśnością czy przepukliną rozworu przełykowego. Istotną zaletą Manti jest brak wapnia w składzie preparatu, co czyni go
odpowiednią opcją dla osób jednocześnie cierpiących na kamicę nerkową typu wapniowego oraz dla osób zagrożonych
wystąpieniem zespołu mleczno-alkalicznego (zespołu Burnetta).
Ponadto Manti nie zawiera cukru, jest więc lekiem przyjaznym cukrzykom.

Przeciwwskazania
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Kiedy nie stosować leku Manti:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku
w ciężkiej niewydolności nerek, a zwłaszcza leczonej dializami
u pacjentów z fenyloketonurią ze względu na zawartość aspartamu
u pacjentów ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów, ze względu na zawartość sorbitolu

Dawkowanie

Manti należy stosować w liczbie od 1 do 3 tabletek między posiłkami, przed snem lub w momencie wystąpienia dolegliwości.
Nie należy przekraczać dawki 12 tabletek dziennie. Nie należy również przyjmować maksymalnej dobowej dawki leku przez
dłużej niż dwa tygodnie.
Tabletkę Manti można rozgryzać i żuć lub ssać. Początek działania leku odczuwalny jest szybko – po 10-15 minutach od
podania. Działanie Manti utrzymuje się do 3 godzin i dłużej, jeśli lek został przyjęty po posiłku.

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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