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Rennie fruit x 24 tabl do ssania
 

Cena: 15,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcii carbonas, Magnesii subcarbonas

Opis produktu
 

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.
Rennie jest lekiem ochraniającym błonę śluzową przed nadmierną kwaśnością soku żołądkowego. Rennie szybko neutralizuje
nadmiar kwasu żołądkowego oraz normalizuje skład soku żołądkowego, chroniąc w ten sposób błonę śluzową żołądka i
dwunastnicy od jego szkodliwych wpływów.

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
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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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