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Ulgix USG x 2 kaps
 

Cena: 5,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład

1 kapsułka żelatynowa zawiera: 500 mg symetykonu
Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa

Wskazania i działanie

Ulgix USG zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na
skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywoływanych przez silne wzdęcia. Zalecana dawka symetykonu wywołuje wyłącznie
działanie powierzchniowe i jest obojętna dla organizmu.
Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach.
Stosowany przed badaniami diagnostycznymi ułatwia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie
pokarmowym, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.
Ulgix USG stosowany jest:

 w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy
jakości obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową,
do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne
wzdęcia, odbijanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Wyrób w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.
W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem
W dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.
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Doraźna pomoc w stanach uciążliwego nadmiaru gazów w jelitach, objawiającego się: odbijaniem, silnymi wzdęciami, uczuciem
pełności i rozpierania.
Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka - do 2 razy na dobę.
Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka
wody).

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