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Rennie antacidum x 24 tabl
 

Cena: 17,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Rennie Antacidum mocna mięta – ulga dla żołądka

Rennie Antacidum to lek bez recepty w postaci tabletek do ssania. Jest przeznaczony do zwalczania objawów, które towarzyszą
nadkwaśności soku żołądkowego takich jak wzdęcia, nudności, niestrawność, zgaga, odbijanie się oraz uczucie pełności i ciężkości w
nadbrzuszu.
Formuła produktu zawiera dwie substancje czynne – węglan wapnia i węglan magnezu. Zobojętniają nadmiar kwasu solnego w żołądku,
przynosząc ulgę.
Produkt może być zażywany przez dzieci powyżej 12. roku życia i dorosłych. Może być przyjmowany przez kobiety w ciąży i karmiące
piersią, jednak po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i tylko zgodnie ze wskazaniami oraz bez przekraczania zalecanych dawek.

Nadkwaśność soku żołądkowego jest spowodowana nadmierną produkcją gastryny odpowiedzialną za wydzielanie kwasu
żołądkowego. Może to skutkować uszkodzeniem błony śluzowej żołądka i powstawaniem wrzodów. Wśród najczęstszych przyczyn tych
dolegliwości wymienia się:
● zakażenia np. bakteriami Helicobacter pylori,
● spożywaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, czyli NLPZ takich jak ibuprofen,
● niewłaściwa dieta, czyli spożywanie ciężkostrawnych posiłków,
● picie alkoholu,
● spożywanie kawy i herbaty na pusty żołądek,
● szybkie jedzenie,
● głodzenie się,
● przejadanie się,
● palenie tytoniu,
● permanentny stres,
● spożywanie produktów, które pobudzają wydzielanie soków trawiennych takich jak gumy czy cukierki.
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Aby zmniejszyć dolegliwości, można unikać czynników wywołujących nadmierną produkcję kwasu solnego. Wiele osób sięga także po
produkty, które zobojętniają sok żołądkowy takie jak Rennie Antacidum.

Węglan wapnia obecny w jego składzie w krótkim czasie zobojętnia sok żołądkowy, czyli zwiększa jego pH, a węglan magnezu
wspomaga to działanie. Razem zmieniają nadmiar kwasu w wodę i sole mineralne. Składniki te działają miejscowo w żołądku. Dzięki
swoim właściwościom zmniejszają szkodliwy wpływ nadmiaru soku żołądkowego na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy
oraz przyczyniają się do uzyskania uczucia ulgi.

Produkt należy przyjmować godzinę po posiłku i przed snem. Zalecana jednorazowa dawka wynosi 1–2 tabletki. Należy je rozgryźć lub
ssać do momentu, aż się rozpuszczą. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie dawkowania leku, trzeba skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Nie powinno się zażywać więcej niż 11 tabletek w ciągu dnia. Większa dawka nie zapewni lepszych efektów, a może negatywnie wpłynąć
na zdrowie. Przedawkowanie preparatu, jak i długotrwałe jego przyjmowanie może prowadzić do pojawienia się takich objawów jak
nudności, osłabienie mięśni, wymioty i senność. W przypadku przedawkowania należy odstawić lek i wypić dużą ilość wody. Jeśli objawy
są silne, trzeba skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ może być konieczne nawodnienie organizmu w
inny sposób.
Jeśli objawy dolegliwości wynikających z nadkwaśności soku żołądkowego nie miną w ciągu 7. dni lub ustępują, ale tylko częściowo,
należy skontaktować się ze specjalistą. Pozwoli to wykluczyć wystąpienie innej poważnej choroby.

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg węglanu magnezu.

Wskazania i działanie

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia,
nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu.

Preparat złożony o działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w żołądku.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: zwykle 1-2 tabl. 1 h po posiłku i przed snem. W przypadku wystąpienia zgagi lub bólu
związanego z nadkwaśnością można przyjąć dodatkowo 1 lub 2 tabl. Maksymalna dawka dobowa wynosi 16 tabl. Tabletki należy ssać
lub rozgryźć. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy regularnie kontrolować stężenie wapnia i magnezu we krwi. 1 tabl.
zawiera 475 mg sacharozy. Preparat stosować 1-2 h przed przyjęciem lub po zażyciu innego leku.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Niewydolność nerek. Hiperkalcemia. Kamica nerkowa. Nie należy stosować długotrwale.
Ostrożnie stosować w zaburzeniach czynności 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.
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