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Gastrotuss Light Syrop 500 ml
 

Cena: 34,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać syrop

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Gastrotuss Light, syrop

Wyrób medyczny.
To niskokaloryczny syrop do stosowania w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego i krtaniowo-gardłowego.
Polecany dla pacjentów z nadwagą, otyłością, chorych na cukrzycę i wszystkich, u których wskazana jest dieta niskokaloryczna.
Tworzy mechaniczną barierę pomiędzy żołądkiem a przełykiem oraz zobojętnia sok żołądkowy.
Eliminuje gazy, zapobiega wzdęciom i zmniejsza TLESR.
Może być stosowany u dzieci powyżej 3.roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz przez osoby starsze.

Skład
Alginian magnezu, symetykon, guma ksantanowa, D-pantenol, wodorowęglan potasu, wodorotlenek potasu, sukraloza, p-
hydroksybenzoesan metylu, p-hydroksybenzoesan propylu, aromat, woda oczyszczona.

Działanie
Gastrotuss Light
hamuje aktywność enzymatyczną pepsyny.
stanowi szybką i kompleksową odpowiedź na refluks.
przyspiesza proces opróżniania żołądka z treści pokarmowej.
regeneruje podrażnioną śluzówkę.
łagodzi ból w śródpiersiu, uczucie obrzęku i przeszkody poniżej gardła, zgagi i odbijania się, kaszlu z refluksowego podrażnienia głośni,
zapalenia jamy nosowo-gardłowej, dysfonii.

Wskazania
Gastrotuss Light jest przeznaczony do stosowania przy refluksie żołądkowo-przełykowym i krtaniowo-gardłowym. Polecany pacjentom
wymagającym diety niskokalorycznej, m.in.. pacjentom z nadwagą, otyłym, chorym na cukrzycę. Może być stosowany u dzieci powyżej
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3. roku życia, kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz u osób starszych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dzieci od 3 do 5 lat: 5 ml po posiłkach oraz przed udaniem się na spoczynek.
Dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml po posiłkach oraz przed udaniem się na spoczynek.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 20 ml po posiłkach oraz przed udaniem się na spoczynek.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat może wykazywać konsystencję mniej lub bardziej kleistą, co nie ma wpływu na jego jakość.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Jeżeli pacjent przyjmuje inne preparaty Gastrotuss należy przyjmować jako ostatni.
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