
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Gaviscon Tabletki do rozgryzania i żucia o smaku mięty 24
sztuki
 

Cena: 18,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 24 tabl. (blist.)

Postać tabl.do rozgryz.i żucia

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Opis produktu
 

Wskazania
Gaviscon o smaku mięty TAB jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i
niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z
refluksowym zapaleniem przełyku.

Stosowanie
Do podawania doustnego, przeżuć dokładnie przed połknięciem.

Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Lek zawiera sód i wapń. Jeśli wymagane jest ograniczenie
podaży tych składników w diecie, należy skonsultować się z lekarzem.

Dorośli, w tym osoby w wieku podeszłym oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: po wystąpieniu objawów dwie do czterech tabletek po
posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Przechowywanie
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przeciwwskazania
W przypadku występowania fenyloketonurii należy pamiętać, ze lek zawiera aspartam (E951) stanowiący źródło fenyloalaniny.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opis
Gaviscon o smaku mięty TAB to produkt leczniczy przeznaczony do leczenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak:
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odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży albo u pacjentów z objawami
związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: alginian sodu, wodorowęglan sodu oraz węglan wapnia.

1 tabletka zawiera: 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.

Substancje pomocnicze: mannitol (E421), makrogol 20 000, kopowidon, aspartam (E951), aromat mięty pieprzowej, magnezu stearynian
oraz acesulfam potasowy

Tabletki nie zawierają cukru ani glutenu.
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