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Gelatum Alumini Phosphorici zawiesina doustna, 250 g
 

Cena: 10,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,045 g/g

Opakowanie 250 g

Postać zaw.doust.

Producent PRZEDS. FARMACEUTYCZNE "ZIOŁOLEK"
SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aluminium

Opis produktu
 

Gelatum Alumini Phosphorici to lek w postaci zawiesiny zobojętniający kwas solny soku żołądkowego, działający również osłaniająco i
ściągająco.

Zawarty w preparacie fosforan glinu poprzez tworzenie warstwy ochronnej działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i
dwunastnicy. 

Postać zawiesiny ułatwia równomierne rozprowadzenie leku na błonie śluzowej co ułatwia jej gojenie. Powstający w wyniku reakcji
zobojętniania chlorek glinu działa ściągająco i przeciwzapalnie. Dodatek olejku mięty pieprzowej zapewnia lekkie działanie
przeciwskurczowe i ułatwiające trawienie.

Skład:
100 g zawiesiny zawiera:
- substancję czynną: fosforan glinu 4,5 g
- substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan, glicerol 85%, olejek mięty
pieprzowej, woda oczyszczona.

Wskazania:
W leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy (wspomagająco lub doraźnie w razie
dolegliwości), zgagi, refluksu przełykowo-żołądkowego, nadkwaśności soku żołądkowego 

Dawkowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Zwykle podaje się doustnie 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę stołową) przed jedzeniem lub 1-2
godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem.
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Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 21 dni.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: butelka 250 g

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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