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Alugastrin Dihydroxyaluminii natrii carbonas 1,02 g/15 ml Lek
o smaku miętowym 250 ml
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 1,02 g/15ml

Opakowanie 250 ml

Postać zaw.doust.

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Dihydroxyaluminii natrii carbonas

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Alugastrin jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku
żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy.
Łagodzi dolegliwości bólowe związane z nadkwaśnością soku żołądkowego.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Wskazania
Objawowo:

w nadkwaśności soku żołądkowego;
w epizodycznej chorobie refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej);
w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki
przeciwzapalne);
w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem
lub w razie wystąpienia dolegliwości. Butelkę wstrząsnąć przed użyciem. W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana, może
wystąpić biegunka, obrzęk stóp i podudzi.

Skład:

Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa, magnezu stearynian,
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substancja poprawiająca smak i samach miętowa, sacharyna sodowa

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek.

Przechowywanie: Nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Leków nie należy wyrzucać do
kanalizacji ani domowych pojemników na odpady. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie
postępowanie pomoże chronić środowisko. Okres ważności po otwarciu 30 dni.

Podmiot odpowiedzialny
URGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Dawkowanie
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Okres ważności po otwarciu: 30 dni.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/2579
Lek na receptę: Nie

Producent
URGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
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