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ULGASIM 240mg 30 kaps.
 

Cena: 14,90 PLN

Opis produktu
 

ULGASIM 240mg 30 kaps.

Ulgasim to wyrób medyczny stosowany w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z
nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach.

Przeznaczony jest także do stosowania pomocniczo w celu przygotowania pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej
(ultrasonografii, endoskopii i radiografii), w celu usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, co poprawia jakość
uzyskiwanych obrazów.

Dawkowanie i sposób użycia:
Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach: Dorośli: doraźnie 1 kapsułka, 2-3 razy dziennie. Maksymalnie 3 kapsułki dziennie
(720 mg symetykonu). Dzieci powyżej 12 roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych: Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym
badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Kapsułki stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Skład:
Symetykon - 240mg
Składnikami otoczki: żelatyna wieprzowa, glicerol, dwutlenek tytanu (E171).
Wyrób medyczny nie zawiera cukru.

Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować:

w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu,
u dzieci poniżej 12 roku życia,
w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

Nie wolno stosować więcej niż 3 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia. Jeżeli objawy
utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.

Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania
preparatu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godzinną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego Ulgasim i innych
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