
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Espumisan krop.doustne 0,04 g/1ml 30 ml
 

Cena: 22,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać krop.doustne, emulsja

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Objawowe leczenie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak wzdęcia czy kolka
niemowlęca.
Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.
Jako środek zmniejszający pienienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami powierzchniowo-czynnymi (detergentami).

Właściwości:
Espumisan to lek w postaci kropli, przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia, który stosuje się w zaburzeniach
przewodu pokarmowego. Substancją czynną leku jest symetykon, powoduje on pękanie pęcherzyków gazu zawartych w masach
pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego. Gazy mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane z przewodu
pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Espumisan dla noworodka i dorosłych stosuje się w objawowym leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia i
niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1. miesiąca życia. Lek ten można również stosować jako środek zmniejszający pienienie
w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi, a także wspomagająco w przygotowaniu do badań jamy brzusznej, na przykład
gastroskopii, badań radiologicznych i ultrasonograficznych.

Składniki:
1 ml (25 kropli) zawiera:

Substancję czynną: symetykon 40 mg,
Substancje pomocnicze: makrogolu stearynian, glicerolu monostearynian 40-55, karbomer, aromat bananowy, acesulfam potasowy,
sorbitol płynny (niekrystalizujący), sodu chlorek, sodu cytrynian, sodu wodorotlenek, kwas sorbowy, woda oczyszczona.

Sposób użycia:
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W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów:

Niemowlęta powyżej 1. miesiąca życia: 1-2 ml (25-50 kropli) na dobę w 2 dawkach (2 razy na dobę każdorazowo po 13-25 kropli) lub 4
dawkach (4 razy na dobę po 6-13 kropli).
Całkowita dawka dobowa nie większa niż 80 mg symetykonu.
Lek należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
Dzieci od 1. do 6. lat: 1 ml (25 kropli) 3-5 razy na dobę.
Dzieci od 6. do 14. lat: 1-2 ml (25-50 kropli) 3-5 razy na dobę.
Młodzież i dorośli: 2 ml (50 kropli) 3-5 razy na dobę.

Ważne informacje:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania lek zachowuje trwałość przez
okres 6 miesięcy.

Przeciwwskazania:
W przypadku alergii (nadwrażliwości) na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych
leku.

Opakowanie:
30 ml
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