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Esputicon p/gazom i wzdęciom krople 5 g
 

Cena: 23,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 5 g

Postać krop.doustne

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO-
CHEMICZNE "SYNTEZA" SP.Z O.O

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Esputicon to bezwonny i bezsmakowy lek stosowany w przypadku wzdęć, czyli bolesnego zalegania powietrza w układzie pokarmowym.
Esputicon można dodać do pokarmu dziecka.

Skład
Substancją czynną leku jest dimetykon (Dimeticonum).
Jedna kropla zawiera ok. 20 mg dimetykonu.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowane dawki:
Dorośli: 4 razy na dobę po 2 krople po posiłkach i przed snem, w razie potrzeby 3 razy na dobę po 5 kropli.
Przygotowanie do ultrasonografii lub diagnostycznych badań rentgenowskich: na dwa dni przed badaniem 4 razy na dobę po 2 krople, a
w dniu badania 5 kropli na czczo.

Małe dzieci i niemowlęta w wieku od 1 miesiąca: we wzdęciach brzucha 1 do 2 kropli, 2 razy na dobę.

Przed użyciem silnie wstrząsnąć kilka razy.
Lek można podawać wkroplony na cukier, do soku lub do innego płynu.
Nie posiada smaku i zapachu. Można go dodawać do pokarmu dziecka.
Nie zawiera cukru i może być stosowanych przez chorych na cukrzycę.
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Działanie
Dimetykon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza, które dostają się do przewodu pokarmowego głównie z
połykanym powietrzem. We wzmożonym nagromadzeniu się gazów w jelitach dimetykon rozbija pęcherzyki powietrza, co ułatwia dalsze
przesuwanie się powietrza w jelitach i likwiduje uczucie napięcia oraz związanego z nim bólu.

Wskazania
Esputicon stosuje się w przypadku:
wzdęć,
przygotowania do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Esputicon:
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na dimetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek można podawać wkroplony na cukier, do soku lub do innego płynu.

Nie posiada smaku i zapachu, można go dodawać do pokarmu dziecka.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stwierdzono niepożądanego działania w okresie ciąży i karmienia piersią.
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