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Ibesan kaps.miękkie 30 kaps.
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Ibesan, kapsułki, 30 szt.

Opis
Ibesan, kapsułki

Wyrób medyczny dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.
Łagodzi objawy związane z nadmiernym gromadzeniem gazów w jamie brzusznej i jelitach oraz towarzyszący temu ból u pacjentów
cierpiących na zespół jelita drażliwego (IBS), w tym: wzdęcia, uczucie pełności i odbijanie.
Skład
Naturalna glinka mineralna, simetikon 50%, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu
stearynian, olej z nasion słonecznika.

Wskazania
Łagodzenie objawów związanych z gromadzeniem gazów w jamie brzusznej, w związku z zespołem jelita drażliwego.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Ibesan należy zapoznać się z instrukcją użycia, która znajduje się wewnątrz opakowania.

Ibesan to kapsułki do stosowania doustnego. Zalecana dawka dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia to 2 kapsułki 3 razy dziennie
przez 2-4 tygodnie.
Przyjmować z jedzeniem lub po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody (ok. 200 ml).
Kapsułejk nie należy żuć ani rozgryzać. Nie należy pozostawiać w ustach do rozpuszczenia. Z uwagi na obecność glinki, ostrożnie
wyciskać kapsułki z blistrów.
Nie należy stosować kapsułek Ibesan dłużej, niż 30 dni jako jednorazową terapię. Stosowanie kapsułek można wznowić po 4 dniach
przerwy w ich przyjmowaniu.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
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 Nie stosować kapsułek Ibesan w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze 5-25℃.
Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Nie należy stosować kapsułek Ibesan równocześnie z innymi lekami.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Opakowanie:
30 kapsułek

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego 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
PK BENELUX BV

 

Galeria
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