Симетикон 280 mg
Медицинско изделие
Degasin® (Дегазин) е медицинско изделие, което подобрява
чревния и коремен комфорт при хора, страдащи от стомашно-чревни проблеми, свързани с образуване на газове: подуване, флатуленция и напрежение в корема.
Характеристика: Degasin® съдържа симетикон. Подобрява
чревния и коремен комфорт като предотвратява или намалява дискомфорта, свързан с повишено образуване на газове.
Симетиконът е с научно доказан ефект за намаляване повърхностното напрежение на въздушните мехурчета, намиращи
се в стомашно-чревния тракт:
- намалява газовете, подуването и флатуленцията
(анти-пянообразуващ ефект)
- намалява газовите сенки в червата.
Начин на действие:
Симетиконът намалява повърхностното напрежение на въздушните мехурчета, намиращи се в стомашно-чревния тракт
и води до тяхното обединяване в по-големи формации. По
този начин спомага за намаляване на газовете, за разпръскване на газовите джобове (мехурчета) и освобождаване
на съдържащия се в тях газ. Симетиконът не се абсорбира,
нито метаболизира от организма, елиминира се непроменен с фецеса. При приема меката капсулна обвивка се разпада и елиминира бързо в организма, като единствената
й роля е да достави активната съставка симетикон в стомашно-чревния тракт.
Предназначение:
Медицинското изделие Degasin® е предназначено за употреба от възрастни, с цел превенция или облекчаване на
стомашно-чревния дискомфорт, дължащ се на повишеното образуване на газове: подуване и флатуленция. Degasin®
може да се използва и за подготовка преди диагностични изследвания в коремната кухина (ендоскопия, радиография, ултразвуково изследване).
Инструкции за прием:
При стомашно-чревни проблеми: 1 - 2 капсули след всяко
основно хранене, приети с голяма чаша вода. Капсулите са
предназначени за орален прием. След приема външната обвивка на капсулите се разпада и по този начин симетиконът
навлиза в стомашно-чревния тракт.
Максималната продължителност на терапията не трябва да
бъде повече от 30 последователни дни.
Състав: симетикон 280 mg. Мека капсулна обвивка: телешки желатин, глицерол, пречистена вода, титаниев диоксид
(E171), сънсет йелоу FCF (E110), азорубин (E122).
Приемът на Degasin® капсули не се препоръчва:
• ако сте алергични към симетикон или към някоя от
другите съставки на продукта;
• в случай на съмнение или наличие на перфорация или
обструкция в стомашно-чревния тракт;
• при деца и бременни жени.
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Предупреждения:
Едновременният прием на левотироксин и симетикон може
да доведе до намаляване на ефикасността на левотироксин
и по този начин може да доведе до понижаване функцията
на щитовидната жлеза.
Медицинското изделие Degasin® може да се използва от диабетици, тъй като не съдържа захар.
Възможни нежелани странични ефекти:
Не са известни нежелани странични ефекти при приема на
симетикон.
Ако забележите някакви странични ефекти, моля информирайте производителя на изделието.
При подготовка за диагностично изследване: следвайте
препоръките на Вашия лекар.
Само за възрастни. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
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Срок на годност

Само за еднократна
употреба

Производител

Да не се използва, в случай
че опаковката е повредена.

Допустима температура
на съхранение (5-25°C)

CE марка за “Европейско
съответствие”

Прочетете инструкциите за употреба.

Продуктът или неговата
опаковка да не се изхвърля
неконтролирано
в околната среда.

Внимание, прочетете
приложената
документация.
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