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Simetigast Forte, kapsułki, 20 szt
 

Cena: 16,99 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Polpharma

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Simetikon

Opis produktu
 

Opis Simetigast Forte, kapsułki, 20 szt

Opis
Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do ?agodzenia objawów zwi?zanych z nadmiernym gromadzeniem si? gazów w
obr?bie jamy brzusznej.

Sk?ad

1 kapsu?ka zawiera 240 mg symetykonu oraz substancje pomocnicze: ?elatyn?,

gliceryn?, ?ó?cie? pomara?czow? oraz wod? oczyszczon?.

Dzia?anie
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Wyrób medyczny Simetigast Forte przeznaczony jest do ?agodzenia objawów

zwi?zanych z nadmiernym gromadzeniem si? gazów w obr?bie jamy brzusznej, do

których nale??: wzd?cia, uczucie pe?no?ci, odbijanie.

Wyrób medyczny Simetigast Forte wspomaga równie? usuwanie piany, gazów i

powietrza z przewodu pokarmowego przed badaniami diagnostycznymi jamy

brzusznej - ultrasonografi?, endoskopi? i radiografi? dzi?ki czemu ulega poprawie

jako?? uzyskiwanych obrazów.

Wskazania

Gromadzenie si? gazów, piany i powietrza w przewodzie pokarmowym.

Sposób u?ycia wyrobu medycznego

W zaburzeniach ?o??dkowo-jelitowych:

doro?li i m?odzie? powy?ej 12-go roku ?ycia 2-3 razy dziennie po 1 kapsu?ce.

Kapsu?k? nale?y przyjmowa? podczas jedzenia lub po posi?ku. Przyjmowa? w ca?o?ci

popijaj?c wystarczaj?c? ilo?ci? p?ynu.

Przed badaniami diagnostycznymi:

1 kapsu?ka wieczorem w dniu poprzedzaj?cym badanie i 1 kapsu?ka rano w dniu

badania.

Przeciwwskazania i ?rodki ostro?no?ci

Wyrobu medycznego Simetigast Forte nie nale?y stosowa? w przypadku:

stwierdzonej wcze?niej nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik produktu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedro?no?ci przewodu pokarmowego

Wyrób medyczny Simetigast Forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci

poni?ej 12-go roku ?ycia.

Mo?liwe dzia?ania niepo??dane wyrobu medycznego

Nie stwierdzono.

Uwagi

Ci??a i karmienie piersi?:

Przed zastosowaniem nale?y skonsultowa? si? z lekarzem.
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