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Ranigast SOS x 12 tabl do ssania
 

Cena: 9,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ranigast SOS w postaci tabletek do ssania przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku
powyżej 6 lat.

Na co jest Ranigast SOS? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie objawów towarzyszących refluksowi
żołądkowo-przełykowemu. Produkt może być pomocny w przypadku problemów ze zgagą i bólami w nadbrzuszu. Składniki w nim
zawarte przyczyniają się do wyrównania kwasoty soku żołądkowego, dzięki czemu zmniejszają dolegliwości takie jak niestrawność, ból
czy pieczenie. Wyrób medyczny może być stosowany wspomagająco także przy zapaleniu żołądka. W składzie produktu znajduje się
między innymi alginian sodu, kwas alginowy oraz wodorowęglan sodu. Węglan i wodorowęglan neutralizują kwasotę żołądka, a alginian
tworzy na jego śluzówce warstwę ochronną. Dodatkowo produkt redukuje liczbę epizodów refluksu.

W opakowaniu znajduje się 12 tabletek do ssania Ranigast SOS. W skład każdej z nich wchodzi 200 mg alginianu sodu, 50 mg kwasu
alginowego, 80 mg wodorowęglanu sodu, a dodatkowo 140 mg węglanu wapnia i składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie
Ranigast SOS u dzieci w wieku 6-12 lat to 1 tabletka przyjmowana po głównym posiłku. Młodzież powyżej 12 lat i dorośli powinni
natomiast stosować 2 tabletki wyrobu medycznego po głównym posiłku. Zalecana dawka nie powinna być przekraczana, ponadto
należy zachować przynajmniej 2-godzinny odstęp od stosowania innych suplementów, wyrobów medycznych, leków czy preparatów
ziołowych.

Wyrób medyczny Ranigast SOS posiada bezpieczny i dobrze tolerowany skład, jednak może u niektórych pacjentów wykazywać 
działania niepożądane. Produkt może przyczyniać się do zaparć i przemijającej biegunki. Przeciwwskazaniem Ranigast SOS jest
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, a także wiek poniżej 6 lat. Wyrobu medycznego nie powinno się stosować przy
chorobach nerek, przewlekłej niewydolności serca, a dodatkowo przy przewlekłych zaparciach lub biegunce. Produktu nie powinno się
stosować nieprzerwanie dłużej niż 30 dni.

Skład
alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg węglan wapnia 140 mg; substancje pomocnicze: mannitol,
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sukraloza, dwutlene krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z imbiru; aromaty:
cytrynowy, miętowy.

Wskazania i działanie

Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu.
Szybko przynosi ulgę – od momentu przyjęcia tabletki.
Zapobiega wystąpieniu uczucia pieczenia i niestrawności.
Sole zobojętniające zawarte w produkcie neutralizują kwasotę soku żołądkowego.
Alginiany tworzą warstwę ochronną na śluzówce żołądka oraz barierę na powierzchni soku żołądkowego, zmniejszając liczbę
epizodów refluksu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia 1 - 2 tabletki po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.
Dzieci 6-12 lat: 1 tabletka po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.
Ranigast S.O.S może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

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