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Alugastrin tabletki do ssania 0,34 g, 40 tabletek
 

cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,34 g

Kategoria Lek

Opakowanie 40 tabl.(2x20)

Postać tabletki do rozgryzania i żucia

Producent Polfa Łódź S.A.

Substancja
czynna

Węglan dihydroksyglinowo-sodowy
(Dihydroxyaluminium sodium carbonate)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Nadkwaśność soku żołądkowego. Uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez czynniki wrzodotwórcze (np.
niesterydowe leki przeciwzapalne). Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
Skład
1 tabl. do ssania lub 5 ml zawiesiny zawiera 340 mg węglanu dihydroksyglinowo-sodowego.

Działanie
Preparat zobojętniający nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego
pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Preparat działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy oraz łagodzi
dolegliwości bólowe w nadkwasocie.

Wskazania
Nadkwaśność soku żołądkowego. Uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez czynniki wrzodotwórcze (np.
niesterydowe leki przeciwzapalne). Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności
Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 6 r.ż. tylko w zdecydowanej konieczności, po konsultacji z lekarzem. Zachować szczególną
ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek, skłonnością do zaparć i u osób na diecie niskosodowej (preparat zawiera jony sodu).
Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek preparatu może doprowadzić do hipofosfatemii.

Ciąża i okres karmienia piersią
W ciąży i okresie karmienia piersią preparat stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy przewidywane korzyści dla
matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

Dawkowanie
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Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 6 r.ż.: 5-10 ml zawiesiny lub 1-2 tabl. do ssania 1 h po posiłkach, przed snem lub w razie wystąpienia
dolegliwości. Tabletki należy ssać lub rozgryźć, nie połykać w całości.

Uwagi
Preparat nie zawiera cukru.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 142B
Warszawa
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