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Ranigast SOS x 24 tabl. do ssania
 

Cena: 13,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Postać TABLETKI DO SSANIA
Opis produktu / przeznaczenie Ranigast S-O-S jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego takich jak: zgaga oraz ból w nadbrzuszu.

Ranigast S-O-S umożliwia wyrównanie kwasoty soku żołądkowego, zapobiegając wystąpieniu uczucia pieczenia, bólu w nadbrzuszu i
niestrawności.

Ranigast S-O-S jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Ponadto można stosować go wspomagająco u
pacjentów z zapaleniem żołądka.

Ranigast S-O-S zawiera połączenie kilku substancji działających synergistycznie w środowisku żołądka. Szczególny skład preparatu
zawierającego: alginian sodu, kwas alginowy oraz wodorowęglan umożliwia jego szybkie działanie.

Alginiany to polisacharydy uzyskiwane z niektórych gatunków alg morskich. Występują w postaci włókien, które w reakcji z kwaśnym
środowiskiem żołądka, szybko ulegają żelifikacji. Powstały żel tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej żołądka.

Połączenie wodorowęglanu i węglanu neutralizuje kwasotę soku żołądkowego. Ponadto pęcherzyki dwutlenku węgla, które powstają w
wyniku reakcji z kwasem solnym zostają uwięzione w żelu alginianowym. Przekształca się on w piankę unoszącą się na powierzchni
soku żołądkowego i tworzącą barierę , która zmniejsza liczbę epizodów refluksu.

Przekazy marketingowe BŁYSKAWICZNA ULGA OD PRZEŁYKU DO ŻOŁĄDKA*

• Działa błyskawicznie - od momentu przyjęcia tabletki
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• Łagodzi zgagę i ból w nadbrzuszu, zapobiega występowaniu niestrawności oraz pieczenia

• Przynosi ulgę od żołądka do przełyku – dzięki formie tabletki do ssania

• Wyjątkowy skład – sole zobojętniające wzbogacone alginianami, które dodatkowo chronią śluzówkę żołądka i zmniejszają ilość
epizodów zgagi

• Mogą go używać kobiety w ciąży i karmiące piersią, po konsultacji z lekarzem

*Zmniejsza dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, takie jak zgaga i ból brzucha

Skład Każda tabletka zawiera: alginian sodu 200 mg, kwas alginowy 50 mg, wodorowęglan sodu 80 mg, węglan wapnia 140 mg.

Substancje pomocnicze

mannitol, sukraloza, dwutlenek krzemu, roślinny stearynian magnezu, behenian glicerolu, aromaty: wyciąg z imbiru, olejek eteryczny z
imbiru, cytryna, mięta.
Stosowanie Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zaleca się przyjmować 2 tabletki po głównym posiłku w razie potrzeby popijając
wodą.

Dzieci (6–12 lat): zaleca się przyjmować 1 tabletkę po głównym posiłku w razie potrzeby popijając wodą.

Dawki te skutecznie zmniejszają kwasotę soku żołądkowego i zapobiegają refluksowi żołądkowo-przełykowemu. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki.
Dodatkowe informacje DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Skład wyrobu medycznego Ranigast S-O-S jest bezpieczny, w pełni biozgodny i dobrze tolerowany, co potwierdzono w badaniach
preparatu.

Po zastosowaniu dawek niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego jedynymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były
zaparcie i przemijająca biegunka.

Jeśli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

INTERAKCJE Z SUPLEMENTAMI DIETY I LEKAMI

Nie są znane interakcje wyrobu medycznego Ranigast S-O-S z suplementami diety. Jednakże obowiązuje ogólna zasada, że wszystkie
suplementy diety, w tym witaminy, składniki odżywcze, preparaty ziołowe i homeopatyczne, należy przyjmować co najmniej dwie
godziny przed lub po przyjęciu wyrobu medycznego Ranigast S-O-S.

INTERAKCJE Z LEKAMI

W związku z właściwościami fizykochemicznymi produktu RANIGAST S-O-S może on opóźniać lub ograniczać wchłanianie innych
jednocześnie podawanych substancji i leków. W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania takiego produktu jak Ranigast S-O-S
należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjentka stosuje leki antykoncepcyjne.

Przyjmowanie produktu Ranigast S-O-S może nie stanowić przeciwwskazania do równoczesnego stosowania produktów leczniczych,
zawierających substancje aktywne takie jak: omeprazol, cymetydyna lub cizapryd; w takich przypadkach należy jednak skonsultować się
z lekarzem.

Warunki przechowywania Ranigast S-O-S należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Dostępne wielkości opakowań 12 tabletek, 24 tabletki
Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel Z.F. Polpharma S.A.

Ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Składniki
Alginic Acid, Calcium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Alginate

Dawkowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Lek na receptę: Nie

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