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Alugastrin, tabletki do rozgryzania i żucia, 0,34g, 40 tabletek
 

Cena: 19,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 tabl. (4x10)

Postać tabl.do rozgr.i żucia

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis
Alugastrin jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: rozgryźć lub żuć 1-2 tabletki w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Skład

Substancja czynną leku jest węglan dihydroksyglinowo-sodowy. Inne składniki leku to: skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa,
magnezu stearynian, aromat miętowy, sacharyna sodowa.

Działanie

Alugastrin nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa osłaniająco
na błonę śluzową przełyku, żołądka, dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe w nadkwasocie.

Wskazania
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Lek stosuje się objawowo w:
- nadkwaśności soku żołądkowego,
- uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesterydowe leki przeciwzapalne -
leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane na przeziębienie),
- chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Przeciwskazania

Nie stosować leku Alugastrin:
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na substancję czynną - węglan dihydroksyglinowo-sodowy lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Alugastrin.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: kredowy posmak, łagodne zaparcia, skurcze żołądka. Rzadko mogą wystąpić nudności lub wymioty, białawe
zabarwienie kału.
W przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania dużych dawek mogą wystąpić ciągłe zaparcia, utrata apetytu, osłabienie,
niezwykła utrata masy ciała, utrata fosforanów (bóle kości, puchnięcie przegubów lub kostek).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Alugastrin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, które pacjent przyjmuje, przyjmował ostatnio lub zamierza
przyjmować w najbliższej przyszłości.

Ciąża i karmienie piersią

Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności.
Nie stosować długotrwale ani w dużych dawkach.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Stosować od 6 roku życia.
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