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Espumisan Easy, 125mg, 14 saszetek
 

Cena: 18,51 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,125 g

Producent BERLIN CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Opis produktu
 

 

Espumisan® Easy to preparat stosowany, aby skutecznie likwidować wzdęcia, spowodowane nagromadzeniem gazów w przewodzie
pokarmowym i zmniejszyć uczucie pełności i ucisku w jamie brzusznej oraz burczenia w żołądku i jelitach. Espumisan® Easy to
nowoczesna forma granulek, do wzięcia bez konieczności popijania. Granulki mają przyjemny, cytrynowy smak i szybko rozpuszczają
się w jamie ustnej, dzięki czemu substancja czynna – symetykon – szybko dostaje się do przewodu pokarmowego i może równie
szybko zacząć działać. Espumisan Easy szybko rozpuszcza się w jamie ustnej, dzięki czemu substancja czynna szybko dostaje się do
przewodu pokarmowego, gdzie wywiera swoje działanie.

Zastosowanie: zmniejszać wzdęcia spowodowane nagromadzeniem gazów w przewodzie pokarmowym i zmniejszyć uczucie pełności,
wzdęć i ucisku w jamie brzusznej oraz burczenia w żołądku i jelitach.

Zalecane spożycie: 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, co odpowiada 375 mg symetykonu. Należy wysypać granulki
bezpośrednio na język i połknąć. W razie potrzeby można popić je wodą. Składniki: 1 saszetka zawiera: 125mg symetykonu oraz
substancje pomocnicze.

Ważne wskazówki: Espumisan® Easy nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. Każda saszetka = 0,05
jednostek chlebowych 1 jednostka chlebowa odpowiada 12 g przyswajalnych węglowodanów.

Przeciwwskazania: Espumisan® Easy nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia. Espumisan® Easy zawiera sorbitol. Jeżeli u
pacjenta stwierdzono nietolerancję cukrów, przed zażyciem wyrobu medycznego Espumisan® Easy należy skonsultować się z
lekarzem.
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