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Gelatum Aluminii Phosphorici Zawiesina doustna, 250 g
 

Cena: 6,83 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,045 g/g

Opakowanie 250 g

Postać zaw.doust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Aluminium phosphate

Opis produktu
 

Lek do stosowania w leczeniu wspomagającym objawów nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu: choroby refluksowej przełyku,
zapalenia błony śluzowej żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Składniki:
100 g produktu zawiera substancję czynną 4,5 g glinu fosforan żel (Aluminii phosphatis liquamen) oraz substancje pomocnicze:
sacharoza, sodu benzoesan, olejek eteryczny mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, sodu wodorowęglan, woda oczyszczona

Wskazania:
Leczenie wspomagające objawów nadkwaśności soku żołądkowego w przebiegu: choroby refluksowej przełyku, zapalenia błony
śluzowej żołądka, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Sposób stosowania i droga podania:
Podanie doustne. 

Do dawkowania leku należy używać miarki dołączonej do opakowania. Umożliwia to odmierzanie dokładnej dawki.

Lek przyjmować pomiędzy posiłkami od 5 ml do 15 ml, 3 do 5 razy na dobę.

Na noc zaleca się przyjąć podwójną dawkę.

Maksymalna dawka dobowa nie powinna być większa niż 100 ml.

Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na etykiecie lub według wskazań lekarza, czy
farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu leku: 28 dni.

Opakowanie: 250 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - R/0537

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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