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Refluxin-M żel x 10 sasz
Cena: 20,00 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

10 sasz

Postać

Żele

Producent

MIRALEX

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wskazania i działanie
Refluxin-M® to żel o unikalnym mechanizmie działania, stosowany w leczeniu refluksu żołądkowego, w celu zmniejszenia
związanych z nim objawów, takich jak:
zgaga,
pieczenie przełyku, również w trakcie ciąży,
cofanie się kwasu żołądkowego,
słabe trawienie związane z zarzucaniem treści żołądkowej,
zapalenia przełyku spowodowane refluksem,
kaszel i zapalenie jamy nosowo-gardłowej.
Refluxin-M® może być stosowany z innymi lekami. Jest on dostępny w wygodnych, jednorazowych saszetkach z żelem o
przyjemnym, bananowym smaku. Działa już po kilku minutach od użycia.
Skład
Zawiera naturalne i bezpieczne składniki:
alginian – związek uzyskiwany z wodorostów, w szczególności z wodorostów brunatnych zwanych „phacophycae”. Jest
dobrze tolerowany, ponieważ jego działanie nie jest zależne od wchłaniania ogólnoustrojowego.
simetikon - zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu w treści pokarmowej. W ten sposób ułatwia ich
pękanie, co usprawnia wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit. Stosowany w leczeniu długotrwałych wzdęć
spowodowanych połykaniem powietrza, niestrawności, dyspepsji, wrzodów trawiennych. Simetikon nie wchłania się z
przewodu pokarmowego i jest wydalany w stanie niezmienionym z kałem.
wyciągi naturalnego pochodzenia z wąkroty, aloesu i ślazu mają działanie naprawcze, ochronne i zmiękczające w odniesieniu
do błony śluzowej przełyku oraz samego żołądka.
Alginian, główny składnik Refluxinu-M®, działa w sposób mechaniczny przez fizyczne zatrzymanie refluksu - gdy wchodzi on w
kontakt z kwasową zawartością żołądka, ma tendencję do formowania pienistego i bardzo lepkiego żelu o małej gęstości. Żel
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ten wypływa do górnej części żołądka, spychając jego zawartość na dół. W ten sposób buduje "barierę antyrefluksową"
przeciwko fali ciśnienia kwasu i pokarmu na przełyk podczas fazy refluksu. W bardziej poważnych przypadkach zbudowana z
alginianuosłona, a nie kwaśny pokarm z żołądka, może być zarzucona do przełyku, nie wywołując drażnienia śluzówki. Żel
tworzący się z alginianu, dzięki zasadowemu pH oraz poprzez przywieranie do ściany żołądka, chroni jego błonę śluzową.
Dawkowanie
Dla kobiet w ciąży - bardzo częstym zjawiskiem w I trymestrze ciąży są wymioty. Mogą one prowadzić do innego, męczącego
problemu, jakim jest zgaga. Długotrwale utrzymująca się zgaga (pieczenie w przełyku, uczucie bólu w gardle, gorzki smak w
ustach) negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i jest problemem, z którym nie wszystkie leki mogą sobie łatwo i
bezpiecznie poradzić. Zastosowanie łagodnych preparatów zawierających algi i śluzowe wyciągi roślinne, bardzo szybko
likwidują wyżej wymienione objawy, przywracając fizjologiczne pH w gardle i przełyku.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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