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Ulgix Wzdęcia Max kaps.miękkie 15 kaps.
 

Cena: 8,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

Ulgix® Wzdęcia Max
stosowany jest w łagodzeniu objawów związanych z nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach powstałych w wyniku fermentacji
jelitowej w czasie procesów trawienia

kapsułki miękkie, 15 sztuk

Skład
1 kapsułka żelatynowa wyrobu medycznego Ulgix Wzdęcia Max zawiera:
240 mg symetykonu.
Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa.

Działanie
Wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max zawierający symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania
preparatu, co wpływa na skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywoływanych przez wzdęcia.

Symetykon ma właściwości odpieniającei adsorbujące gazy jelitowe.
Jest to substancja obojętna chemicznie.
Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie powoduje zmiany pH treści pokarmowej, nie zmienia procesów trawiennych i
nie zakłóca mechanizmów absorpcji jelitowej.
Wydalany jest z organizmu w postaci niezmienionej.
Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach. W ten
sposób ułatwia ich pękanie i rozbijanie, co usprawnia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie pokarmowym.

Wskazania
Ulgix Wzdęcia Max stosowany jest w łagodzeniu objawów związanych z nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach powstałych w
wyniku fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia. Należą do nich: uczucie pełności, wzdęcia, odbijanie, które mogą być m.in.
wynikiem błędów dietetycznych. Ulgix Wzdęcia stosowany jest także pomocniczo przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie
jamy brzusznej techniką obrazową, takich jak: radiografia, ultrasonografia i endoskopia. Przyczynia się do usunięcia z przewodu
pokarmowego gazów i powietrza, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów i eliminuje trudności diagnostyczne.
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Sposób użycia wyrobu medycznego
Wyrób medyczny Ulgix Wzdęcia Max w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.

Objawy związane z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takie jak: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie
Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka 2-3 razy w ciągu doby.

Przygotowanie do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej
W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

Kapsułki można przyjmować przed posiłkiem, po posiłkach i w trakcie posiłków, popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka
wody).

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.
W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki
Tylko do użytku zewnętrznego.
Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.
Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
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