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Alumag 30 tabletek
 

cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,2g+0,2g

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki

Producent Gedeon Richter

Substancja
czynna

Wodorotlenek glinu (Aluminium hydroxide),
Wodorotlenek magnezu (Magnesium
hydroxide)

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:
1 tabl. zawiera 200 mg wodorotlenku glinu i 200 mg wodorotlenku magnezu. 1 ml zawiesiny zawiera 23 mg wodorotlenku glinu i 40,77
mg wodorotlenku magnezu.

Działanie:
Preparat złożony zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o działaniu zobojętniającym (wzrost pH soku żołądkowego powyżej 3), lekko
ściągającym, adsorbującym i osłaniającym błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Działa miejscowo, praktycznie nie wchłania się z
przewodu pokarmowego. Jego działanie jest łagodne i długotrwałe. Nie wywołuje wtórnej hipersekrecji soku żołądkowego. Połączenie
jonów magnezu i aluminium ma zapobiegać zaparciom.

Wskazania:
Objawowe leczenie zaburzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, w tym:
zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka, zgaga, niestrawność, refluksowe zapalenie przełyku spowodowane wstecznym
zarzucaniem treści pokarmowej do przełyku i przepuklina rozworu przełykowego. Wspomagająco w chorobie wrzodowej żołądka i
dwunastnicy.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek.

Środki ostrożności:
Ostrożnie stosować u dzieci poniżej 6 r.ż. Ze względu na możliwość wystąpienia kumulacji jonów magnezu i glinu ostrożnie stosować u
pacjentów odwodnionych, z niewydolnością nerek, hemodializowanych.

Ciąża i okres karmienia piersią:
Można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach i zgodnie ze wskazaniami. Nie należy stosować długotrwale.

Dawkowanie:
Doustnie: 10 ml zawiesiny lub 2 tabl., zazwyczaj 3 razy dziennie po około 1,5 h po każdym podstawowym posiłku oraz 10 ml zawiesiny
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lub 2 tabl. bezpośrednio przed snem, ewentualnie w razie wystąpienia bólu. Maksymalnie można podać 60 ml zawiesiny lub 12 tabl. na
dobę. Tabletki połykać pokruszone popijając obojętnym płynem. 
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