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Simetigast 40 mg, 100 kapsułek
 

Cena: 12,92 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,04 g

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Opis produktu:

Wyrób medyczny Simetigast przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w obrębie
jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie.
Wyrób medyczny Simetigast 40 mg wspomaga również usuwanie piany, gazów i powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami
diagnostycznymi jamy brzusznej – ultrasonografią, endoskopią i radiografią, dzięki czemu ulega poprawie jakość uzyskiwanych
obrazów.
1 kapsułka zawiera 40 mg symetykonu.

Skład:

Symetykon, żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona.

Stosowanie:

Wyrób medyczny Simetigast 40 mg należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji używania wyrobu medycznego. W
przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Wyrób medyczny bez konsultacji z lekarzem można stosować do 4 tygodni.
Jeśli dolegliwości żołądkowo-jelitowe nie ustępują, nawracają lub nasilają się, zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem w celu
ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

Sposób użycia
Stosować doustnie.
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W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych:
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3-4 razy dziennie po 2 kapsułki.

Wyrób medyczny Simetigast należy przyjmować podczas jedzenia lub po posiłku. Kapsułkę należy połknąć w całości popijając
wystarczającą ilością płynu.

Przed badaniami diagnostycznymi:
2 kapsułki 3 razy dziennie w dniu poprzedzającym badanie (240 mg symetykonu) i 2 kapsułki rano w dniu badania (80 mg symetykonu).

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 Dodatkowe informacje:

Nie należy stosować wyrobu medycznego Simetigast:
w przypadku wcześniej stwierdzonej nadwrażliwości na symetykon lub jakikolwiek inny składnik wyrobu;
w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego;
u dzieci w wieku poniżej 12 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie są znane interakcje (oddziaływania) symetykonu w grupie wiekowej powyżej 12 lat. Ze względu na możliwość wystąpienia
potencjalnych interakcji nie zaleca się stosowania wyrobu jednocześnie z innymi lekami.

Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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