
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Espumisan 100 mg/ml krop. IR 30ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,1 g/ml

Opakowanie 30 ml (butelka)

Producent DELFARMA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

O produkcie
Espumisan, 100 mg/ml, krople doustne, 30 ml (import równoległy)

Opis
Lek Espumisan 100 mg/ml stosuje się w leczeniu objawowym wzdęć u wszystkich grup wiekowych.

Import równoległy.

Dowiedz się więcej o imporcie równoległym.

Skład
Substancją czynną leku jest symetykon.

1 ml emulsji do stosowania doustnego zawiera 100 mg symetykonu.

Substancje pomocnicze: makrogolu stearynian, glicerolu mono-stearynian 40-55, kwas sorbinowy, sodu wodorotlenek (do dostosowania
pH), acesulfam potasowy, sodu chlorek, sorbitol ciekły (niekrystalizujący) (E 420), karbomer, sodu cytrynian, aromat bananowy, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Lek Espumisan 100 mg/ml należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej ulotce. W przypadku wątpliwości,
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w
przewodzie pokarmowym to:

Wiek Dawkowanie w kroplach (z użyciem kroplomierza)
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 Niemowlęta 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią
1 - 6 lat 10 kropli 3 do 5 razy na dobę
6-14 lat 10 do 20 kropli 3 do 5 razy na dobę
Młodzież i dorośli 20 kropli 3 do 5 razy na dobę

Przed użyciem wstrząsnąć.
Lek Espumisan 100 mg/ml może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym po konsultacji z lekarzem.
Lek Espumisan 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności także przed
snem.
Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości, jednak nie dłużej niż 14 dni bez konstulacji z lekarzem.

Działanie
Espumisan zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokarmowych i w śluzie przewodu
pokarmowego, powodując ich pękanie. Dzięki temu uwolnione w ten sposób gazy mogą być wchłaniane przez ścianę jelita lub usuwane
z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych jelit.

Wskazania
Espumisan 100 mg/ml stosuje się:

Bez konsultacji lekarskiej:
w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. wzdęć lub nasilonego
powstawania gazów w przewodzie pokarmowym,

Po konsultacji z lekarzem:
w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. w przypadku
nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym,
wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań
endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

Przeciwwskazania
Nie stosować leku Espumisan 100 mg/ml w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - symetykon lub na którąkolwiek z
pozostałych substancji pomocniczych leku.

Działania niepożądane
Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan 100 mg/ml.
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego.

W przypadku pojawienia się nowych dolegliwości konieczna jest wizyta u lekarza.
Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli dolegliwości nie ustąpiły w tym czasie, należy zwrócić
się do lekarza.

Po pierwszym otwarciu opakowania Espumisan 100 mg/ml zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.
Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek ten może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności, również przed snem.

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.
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 Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących stosowania leku w ciąży, nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży i w
okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

W przypadku stosowania leku u niemowląt i dzieci, należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
DELFARMA/BERLIN-CHEMIE

 

Galeria
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