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Espumisan Easy * 14 sasz.
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,125 g

Opakowanie 14 sasz.

Postać granulki

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Simeticonum

Opis produktu
 

Nazwa:   Espumisan Easy
Opakowanie: 14 saszetek
Sposób użycia:  Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia powinni zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po
posiłku. W razie potrzeby zawartość 1 saszetki można także zażyć przed pójściem spać.
W razie potrzeby dawkę można zwiększyć, zażywając jednorazowo 2 saszetki.
Dawka dobowa nie powinna przekraczać 8 saszetek, co odpowiada 1 000 mg symetykonu. 
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat powinny zażywać zawartość 1 saszetki przed lub po posiłku. W
razie potrzeby zawartość 1 saszetki można także zażyć przed pójściem spać. Dawka dobowa nie powinna przekraczać 3 saszetek.
Skład:  1 saszetka zawiera: 125 mg symetykonu. 
oraz sorbitol, talk, kwas jabłkowy, aromat cytrynowy,
aromat kremowy.
Wskazania: uczucie pełności, wzdęcia,
ucisk w jamie brzusznej oraz burczenie w żołądku i jelitach.
Przeciwwskazania:  Nie należy stosować wyrobu medycznego Espumisan®
 Easy w przypadku uczulenia
(nadwrażliwości) na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników wyrobu.Ciąża i karmienie piersią:
Z reguły symetykon można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią bez ograniczeń, gdyż
jest wydalany z jelit w postaci niezmienionej i nie wchłania się do organizmu. Jednakże przed
zastosowaniem wyrobu Espumisan®
 Easy w okresie ciąży i karmienia piersią należy
skonsultować się z lekarzem. 
Stosowanie u dzieci:
 Espumisan®
 Easy nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia. 
Działania niepożądane:  Symetykon wywiera czysto fizyczne działanie i nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Z
tego powodu nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych symetykonu.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy powiadomić o tym lekarza lub
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