Zdravotnický prostředek

Simetikon 280 mg
Degasin® je zdravotnický prostředek, který přináší úlevu při
střevních a břišních potížích u osob s gastrointestinálními
problémy způsobenými tvorbou plynu: nadýmání, plynatost a tlak v břiše.
Vlastnosti: Degasin® obsahuje účinnou látku simetikon.
Přináší úlevu při střevních a břišních potížích tím, že předchází projevům nebo snižuje projevy spojené s vytvářením
plynů. Je vědecky prokázáno, že simetikon snižuje povrchové napětí vzduchových bublin přítomných v zažívacím
ústrojí a tím:
- snižuje množství plynu, nadýmání a plynatost
(protipěnivý účinek)
- snižuje plynové stíny v zažívacím traktu.
Degasin® může být také užíván při přípravě na diagnostická vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, vyšetření ultrazvukem).
Mechanismus účinku:
Simetikon snižuje povrchové napětí vzduchových bublin
přítomných v gastrointestinálním traktu a způsobuje jejich
shlukování, tím přispívá ke snížení množství plynu a napětí plynu jeho rozptýlením. Simetikon není absorbován ani
metabolizován organismem, je vyloučen stolicí bez jakékoli změny. Měkká želatinová tobolka se rychle rozpadne
a poté je vyloučena z organismu. Slouží pouze jako vektor
pro podání simetikonu.

Degasin měkké tobolky neužívejte:
• v případě známé přecitlivělosti na simetikon
nebo na kteroukoli další složku
• v případě střevní perforace či obstrukce
zažívacího traktu
• u dětí a těhotných žen
Upozornění a opatření
Současné podávání levothyroxinu a simetikonu může vést
ke snížení účinnosti levothyroxinu, a tím ke snížení funkce
štítné žlázy.
Tento zdravotnický prostředek mohou užívat lidé s diabetem, neboť neobsahuje cukr.
Vedlejší účinky
Nejsou známy žádné vedlejší účinky simetikonu.
V případě výskytu jakýchkoli vedlejších účinků, informujte prosím výrobce.
Poslední revize: Leden 2017
Walmark, a.s., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika, www.walmark.eu
Distributor: DH-norm s.r.o., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika, www.dhnorm.eu
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Účel použití:
Tento zdravotnický prostředek je určen dospělým pro prevenci nebo zmírnění gastrointestinálních obtíží vzniklých
v důsledku tvorby plynu jako je pocit nadýmání a plynatost.
Může být také použit při přípravě na diagnostické vyšetření v oblasti břicha (endoskopie, radiografie, ultrazvukové vyšetření).
Návod k použití:
Pro zmírnění zažívacích potíží užívejte 1–2 měkké tobolky po
každém hlavním jídle, zapijte sklenicí vody. Měkké tobolky
jsou určeny k orálnímu podání, měkká želatinová tobolka se
rychle rozpustí a simetikon se uvolní do zažívacího traktu.
Maximální délka léčby je 30 po sobě jdoucích dnů.
Při přípravě na diagnostické vyšetření: dbejte pokynů Vašeho lékaře.
Pouze pro dospělé. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Číslo šarže

Datum exspirace

Pouze k jednorázovému
použití

Výrobce

Nepoužívejte pokud
je obal poškozen

Omezení teploty
(5-25°C)

Značka shody CE

Před použitím si
přečtěte návod k použití
Varování, prostudujte
přiloženou
dokumentaci

Nevyhazujte výrobek
nebo jeho obal
do přírody

Složení: simetikon 280 mg, měkká tobolka: hovězí želatina,
glycerol, voda purifikovaná, oxid titaničitý (E 171), žluť SY
(E 110), azorubin (E 122).
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Zdravotnícka pomôcka

Simetikón 280 mg
Degasin® je zdravotnícka pomôcka, ktorá prináša úľavu pri
črevných a brušných ťažkostiach u osôb s gastrointestinálnymi problémami spôsobenými tvorbou plynu: nafukovanie, plynatosť a brušná tenzia.
Vlastnosti: Degasin® obsahuje účinnú látku simetikón.
Prináša úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach tým, že
predchádza alebo zmenšuje prejavy spojené s vytváraním
plynov. Vedecky je preukázané, že simetikón znižuje povrchové napätie vzduchových bublín prítomných v tráviacom
ústrojenstve a tým:
- znižuje množstvo plynu, nadúvanie a plynatosť
(protipenivý účinok),
- zmenšuje plynové tiene v tráviacom trakte.
Degasin® sa môže užívať aj pri príprave na diagnostické vyšetrenia v oblasti brucha (endoskopia, rádiografia, vyšetrenie ultrazvukom).
Mechanizmus účinku:
Simetikón znižuje povrchové napätie vzduchových bublín
prítomných v gastrointestinálnom trakte a spôsobuje ich
zhlukovanie, tým prispieva k zníženiu množstva plynu a napätiu plynu jeho rozptýlením. Simetikón nie je absorbovaný ani metabolizovaný organizmom, je vylúčený stolicou
bez akejkoľvek zmeny. Mäkká želatínová kapsula sa rýchlo
rozpadne a potom je vylúčená z organizmu. Slúži len ako
vektor pre podanie simetikónu.
Účel použitia:
Táto zdravotnícka pomôcka je určená dospelým na prevenciu alebo zmiernenie gastrointestinálnych ťažkostí vzniknutých v dôsledku tvorby plynu ako je pocit nafukovania
a plynatosť. Môže byť tiež použitý pri príprave na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha (endoskopia, rádiografia,
ultrazvukové vyšetrenie).
Návod na použitie:
Na zmiernenie zažívacích ťažkostí užívajte 1–2 mäkké kapsuly po každom hlavnom jedle, zapite pohárom vody. Mäkké
kapsuly sú určené na perorálne použitie, mäkká želatínová
kapsula sa rýchlo rozpustí a simetikón sa uvoľní do zažívacieho traktu. Maximálna dĺžka liečby je 30 po sebe idúcich
dní. Pri príprave na diagnostické vyšetrenie dbajte na pokyny Vášho lekára.
Iba pre dospelých. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zloženie: simetikón 280 mg, mäkká kapsula: hovädzia želatína, glycerol, voda purifikovaná, oxid titaničitý (E 171), žltá
SY (E 110), azorubín (E 122)

Degasin mäkké kapsuly neužívajte:
• v prípade známej precitlivenosti na simetikón
alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku
• v prípade črevnej perforácie či obštrukcie
zažívacieho traktu
• u detí a tehotných žien
Upozornenie a opatrenia
Súčasné podávanie levothyroxínu a simetikónu môže viesť
k zníženiu účinnosti levothyroxínu, a tým k zníženiu funkcie štítnej žľazy.
Túto zdravotnícku pomôcku môžu užívať ľudia s diabetom,
pretože neobsahuje cukor.
Vedľajšie účinky
Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky simetikónu.
V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov, informujte prosím výrobcu.
Posledná revízia: Január 2017
Walmark, a.s., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika, www.walmark.eu
Distribútor: DH-norm s.r.o., Oldřichovice 44,
739 61 Třinec, Česká republika, www.dhnorm.eu
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Číslo šarže

Dátum exspirácie

Iba na jednorazové
použitie

Výrobca

Nepoužívajte, ak
je obal poškodený

Obmedzenie teploty
(5-25°C)

Značka zhody CE

Pred použitím si prečítajte
návod na použitie

Nevyhadzujte výrobok
alebo jeho obal
do prírody

Varovanie, preštudujte
si priloženú
dokumentáciu
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