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AVILIN Balsam Gastro płyn 110 ml
 

Cena: 52,00 PLN

Opis słownikowy

Postać PŁYN

Producent NES PHARMA

Substancja
czynna

eter poliwinylobutylowy (Polimer E)

Opis produktu
 

AVILIN GASTRO BALSAM 110 ML

• oryginalna receptura balsamu prof. Szostakowskiego

• zabezpiecza błony śluzowe przewodu pokarmowego

• jedyny preparat na rynku zawierający eter poliwinylobutylowy (Polimer E),

który można stosować do wewnątrz

Preparat do użytku wewnętrznego.

Wskazania do stosowania

Dolegliwości związane z:

• chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,

• nieżytem żołądka,

• nadkwaśnością,

• zgagą,

• refluksem.
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Działanie

Spełnia rolę opatrunku adhezyjnego na błonach śluzowych przewodu pokarmowego.

Zastępuje naturalną barierę śluzową.

Nie ulega degradacji w środowisku przewodu pokarmowego.

Dzięki wysokiej lepkości utrzymuje się na błonach śluzowych i skutecznie je zabezpiecza.

Stwarza odpowiednie środowisko dla naturalnych procesów gojenia i regeneracji tkanek.

Nie wchodzi w reakcje z substancjami naturalnie występującymi w przewodzie pokarmowym.

Sposób użycia:

Raz dziennie (wieczorem, 5 godzin po ostatnim posiłku) zażyć łyżkę stołową (15 ml) preparatu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

  Ze względu na wysoką lepkość, wyrobu medycznego Avilin Balsam Gastro nie należy stosować w przypadku zapalenia pęcherzyka
żółciowego i uszkodzenia miąższu wątroby,
  Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia,
  Stosowanie podczas ciąży i karmienia należy skonsultować z lekarzem,
  Nie stosować dłużej niż 28 dni. W przypadku konieczności dłuższego stosowania wyrobu medycznego Avilin Gastro płyn należy zrobić
kilkudniową przerwę,
  W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy, bądź nasilenia się objawów należy zasięgnąć porady lekarza,
  Należy używać wyrobu medycznego Avilin Balsam Gastro tylko zgodnie z przeznaczeniem,
  W razie naruszenia szczelności opakowania należy wyrzucić taki produkt z powodu możliwego zanieczyszczenia zawartości,
  Nie aplikować do oczu,
  Nie używać wyrobu medycznego Avilin Balsam Gastro po terminie przydatności do użycia.

Uwagi

  Przechowywać w temepraturze poniżej 25oC.
  Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
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