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Gastrotuss tabletki do żucia 30 tabl.
 

Cena: 32,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać -

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Skład
Alginian magnezu, symetykon, wodorowęglan potasu, sorbitol, mannitol, aromat, fosforan wapnia dwuzasadowy bezwodny, skrobia
kukurydziana, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, sukraloza.

Działanie 
Preparat jest pomocny przy odczuwaniu takich objawów jak: zarzucanie treści pokarmowej, zgaga, uczucie przeszkody w gardle,
zapalenie części nosowej i krtaniowej gardła, odbijanie, wzdęcia, kaszel, dysfonia, a także innych dolegliwości towarzyszących
refluksowi. Wyrób medyczny Gastrotuss działa szybko i kompleksowo. Oprócz tego, że tworzy mechaniczną barierę antyrefluksową,
ogranicza także aktywność enzymatyczną pepsyny, zobojętnia sok żołądkowy, przyspiesza opróżnianie żołądka z treści pokarmowej,
ogranicza gazy, przeciwdziała wzdęciom i zmniejsza TLESR. Dodatkowo działa regenerująco na podrażnioną błonę śluzową, jak również
łagodzi kaszel refluksowy. Preparat odpowiedni do długotrwałego stosowania.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Gastrotuss przeznaczony do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego oraz refluksu
krtaniowo-gardłowego. Preparat do stosowania u osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Możliwość stosowania preparatu w okresie ciąży
i laktacji należy skonsultować z lekarzem. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać
stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosować jednocześnie tabletek Gastrotuss z innymi lekami lub
preparatami, w przypadku stosowania innych preparatów należy przyjmować wyrób medyczny Gastrotuss na końcu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu medycznego.
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Sposób użycia
Zaleca się przyjmować 1-2 tabletki do żucia po głównych posiłkach, a także przed snem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.
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