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Gaviscon o smaku mięty - 300ml zawiesina doustna
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,5g+0,267g+0,16g)/10ml

Opakowanie 150 ml (butelka)

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Natrii alginas, Natrii hydrogenocarbonas,
Calcii carbonas

Opis produktu
 

O produkcie
Wskazania:

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie
ciąży.

Właściwości:

Lek Gaviscon o smaku mięty należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy”, który tworzy
ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej do 4 godzin, zapobiegając cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z
żołądka, co powoduje ból i uczucie dyskomfortu w przełyku.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, w tym metylu
parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216).

Działania niepożądane:

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 pacjentów):

Mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu,
zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Sposób użycia:

Dawkowanie:
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Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10–20 ml po posiłkach i przed snem (do 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Czas leczenia:

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: dostosowanie dawkowania w tej grupie wiekowej nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością wątroby: dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością nerek: należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów wymagających znacznego ograniczenia
podaży soli w diecie.

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego.

Środki ostrożności:

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Każda dawka o objętości 10 ml zawiera 141 mg (6,2 mmol) sodu. Należy wziąć to pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów
wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie, np. w niektórych przypadkach zastoinowej niewydolności serca i
niewydolności nerek.

Każda dawka o objętości 10 ml zawiera 160 mg (1,6 mmol) węglanu wapnia.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z hiperkalcemią, wapnicą nerek i nawracającą kamicą nerkową z kamieniami
zawierającymi wapń.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować
reakcje alergiczne (możliwe opóźnione).

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Skład:

Każda dawka 10 ml produktu leczniczego zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu, 160 mg węglanu wapnia .

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E218) 40 mg/10 ml i propylu parahydroksybenzoesan (E216) 6 mg/10 ml.
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