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Maalox x 20 tabl.
 

Cena: 9,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,4g+0,4g

Opakowanie 20 tabl.(2 blist.po 10 sz

Postać tabl.

Producent RHONE-POULENC RORER, THERAPLIX

Substancja
czynna

Aluminium hydrox., Magnesium hydrox.

Opis produktu
 

Preparat złożony, zawierający wodorotlenki glinu i magnezu o miejscowym działaniu zobojętniającym nadmiar kwasu w żołądku. Działa
osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez zwiększenie warstwy śluzu, wzrost wydzielania
wodorowęglanów, a wzrost syntezy prostaglandyn ma działanie cytoprotekcyjne na śluzówkę żołądka. Działa lekko ściągająco i
przeciwzapalnie. Działa miejscowo, praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jego działanie jest szybkie i długotrwałe.

Skład: 
Substancja czynna: 1 tabl. zawiera 400 mg wodorotlenku magnezu i 400 mg wodorotlenku glinu.

Wskazania:
• Leczenie objawowe związanych z nadkwaśnością zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego: nieżytu żołądka,
zarzucania wstecznego treści żołądkowej do przełyku w przebiegu przepukliny roztworu przełykowego przepony, niestrawność (zgaga) z
powodu nadkwaśności
• Wspomagająco w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy, choroby wrzodowej żołądka.

Dawkowanie: 
Doustnie: 1-2 tabl. na 90 min. po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć. Preparat stosować nie wcześniej niż 2 h po
zażyciu innego leku (w przypadku fluorochinolonów - ponad 4 h) lub 1-2 h przed przyjęciem innego leku.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki leku, ciężka niewydolność nerek. Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub poddawanych
hemodializie oraz u dzieci poniżej 6 r.ż., zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Tabletki zawierają sacharozę - ostrożnie
stosować u chorych z cukrzycą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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