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Rennie antacidum x 48 tabl
 

Cena: 24,88 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 48 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Rennie Antacidum to lek w postaci tabletek do ssania, który przyniesie ulgę przy wielu dolegliwościach żołądkowych — od wzdęć, przez
zgagę aż po objawy nadkwaśności soku żołądkowego. Kiedy jedzenie ulubionych posiłków, zamiast przyjemności zaczyna sprawiać
dyskomfort, warto sięgnąć po Rennie. Dzięki dwóm substancjom czynnym – węglanowi wapnia i węglanowi magnezu – efekty działania
Rennie Antacidum odczuwalne są już po kilku minutach po zażyciu. Węglan wapnia, który działa zobojętniająco na kwas solny,
stosowany jest także w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, natomiast węglan magnezu przyjmuje się pomocniczo w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz przy zapaleniu błony śluzowej żołądka. Połączenie tych dwóch substancji daje szybki efekt
działania. Lek Rennie Antacidum dzięki zasadowości zawartych w nim składników neutralizuje nadmiar kwasu solnego w żołądku,
przekształcając go w wodę i sole mineralne. Lek ten jest także odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Wskazania i działanie
Lek Rennie Antacidum to preparat złożony o działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w żołądku. Stosowany jest przy
objawowym leczeniu dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności,
odbijanie, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu.

Prostota składu jest najlepszą bronią przeciw nadkwaśności żołądka. Rennie Antacidum zawiera dwie substancje czynne: węglan
wapnia i węglan magnezu, które zobojętniają nadmiar kwasu solnego, zmniejszają pH w żołądku i tym samym zmniejszają odczuwany
dyskomfort.

Dawkowanie
Stosowanie doustne, tabletki należy ssać lub rozgryźć. Lek Rennie Antacidum może być stosowany u dorosłych i u dzieci powyżej 12 r.
ż., zwykle 1-2 tabl. Godzinę po posiłku i przed snem. W przypadku, kiedy mimo przyjęcia pierwszej dawki leku wystąpi zgaga bądź ból
związany z nadkwaśnością można dodatkowo przyjąć 1 lub 2 tabl. Dziennie nie należy przyjąć więcej niż 16 tabletek. U pacjentów z
zaburzeniami czynności nerek należy regularnie kontrolować stężenie wapnia i magnezu we krwi. 1 tabletka zawiera 475 mg sacharozy,
jeśli przed zastosowaniem leku Rennie Antacidum u pacjenta stwierdzono cukrzycę, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Preparat stosować 1-2 h przed przyjęciem lub po zażyciu innego leku. Leku Rennie Antacidum nie należy stosować wraz z dużą ilością
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mleka lub produktów nabiałowych.

Przeciwwskazania
● nadwrażliwość na składniki preparatu Rennie Antacidum
● niewydolność nerek
● hiperkalcemia
● kamica nerkowa
● hipofosfatemia.

Rennie Antacidum nie należy stosować długotrwale — jeżeli objawy utrzymują się powyżej 7 dni przy ciągłym stosowaniu leku,
konieczna jest wizyta u lekarza. Zachować ostrożność przy stosowaniu przy zaburzeniach czynności nerek.

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

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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