Návod k použití: čtěte pozorně!

Zdravotnický prostředek

Účinná látka: simetikon 125mg
Vážený uživateli!
Přečtěte si prosím pečlivě následující návod k použití, protože obsahuje důležité informace, které byste měl(a) vzít v úvahu při používání tohoto zdravotnického prostředku.
Složení:
1 pastilka obsahuje: simetikon 125mg
Ostatní složky: roztok maltitolu, roztok sorbitolu, čištěná voda, arabská guma, acesulfam K, silice máty peprné, oxid titaničitý, rostlinný olej, včelí vosk.
Neobsahuje lepek. Neobsahuje laktózu.
Obsah a léková forma:
Balení obsahuje 20 cucavých pastilek.
Tvar pastilek se může lišit v závislosti na výrobních podmínkách.
Kdy byste měl(a) užívat Degasin® 2Go?
Degasin® 2Go se může užívat:
• při nadměrné tvorbě a hromadění plynu v gastrointestinální
oblasti
• při funkčních poruchách v gastrointestinální oblasti, jako je
nadýmání, časný pocit plnosti, plynatost, říhání, kručení v břiše,
větry.
Vhodné pro dospělé a děti od 6 let.
Kdy byste neměl(a) užívat Degasin® 2Go?
Přípravek Degasin® 2Go neužívejte, jestliže jste alergický(á) na simetikon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.
Degasin® 2Go obsahuje silici máty peprné. Pacienti s bronchiálním
astmatem nebo jinými respiračními poruchami spojenými s výraznou přecitlivělostí dýchacích cest by se proto měli užívání přípravku
Degasin® 2Go vyvarovat.
Upozornění pro použití:
V případě výskytu nových a přetrvávajících břišních příznaků byste
se měl(a) poradit s lékařem, aby mohla být diagnostikována příčina
a základní onemocnění.
Ve vzácných případech mohou složky způsobit alergické reakce.
Degasin® 2Go obsahuje maltitol a sorbitol.
Prosím, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Degasin®
2Go užívat, pokud víte, že jste alergický(á) na některé cukry. Ve velmi
vzácných případech může mít sorbitol a maltitol obsažený v pastilkách mírný projímavý účinek.
Nevhodné pro děti mladší 6 let.

Jak se přípravek Degasin® 2Go užívá?
Dospělí a děti od 6 let: při žaludečních potížích způsobených plynatostí cucat 1 pastilku 3-4 krát denně.
Jak dlouho se přípravek Degasin® 2Go může užívat?
Doba užívání se řídí průběhem potíží. Degasin® 2Go lze užívat delší
dobu, pokud je to nutné. Při přetrvávajících potížích se poraďte s lékařem, protože mohou být způsobeny poruchami, které vyžadují lékařskou diagnózu.
Čeho byste si měl(a) být vědom(a) v případě záměrného nebo náhodného předávkování přípravkem Degasin® 2Go?
Nejsou známy žádné případy intoxikace v důsledku užívání přípravku Degasin® 2Go.
Účinná látka simetikon se nevstřebává do krevního řečiště.
Čeho byste si měl(a) být vědom(a), jestliže jste neužil(a) dostatečné množství pastilek přípravku Degasin® 2Go nebo jste vynechal(a) dávku?
Nezdvojnásobujte následující dávku. Pokračujte užitím obvyklé dávky
uvedené v pokynech pro dávkování.
Čeho byste si měl(a) být vědom(a), pokud si přejete předčasně přerušit nebo ukončit léčbu?
Pokud tak učiníte, příznaky se mohou vrátit.
Jaké nežádoucí vedlejší účinky by přípravek Degasin® 2Go mohl
způsobit?
Nejsou známy žádné vedlejší účinky pastilek Degasin® 2Go. Pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, přestaňte tento zdravotnický prostředek užívat a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Datum exspirace a uchovávání:
Datum exspirace je uvedeno na krabičce a na blistru.
Nepoužívejte toto balení po datu exspirace. Skladujte na suchém
místě, mimo dosah přímého slunečního záření, při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Revize: 2015.01
REV01
Distributor: DH-norm s.r.o.,
Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika,
www.dhnorm.eu

Jsou pastilky přípravku Degasin® 2Go vhodné pro použití během
těhotenství a kojení?
Nejsou známy žádné důvody, proč by se přípravek Degasin® 2Go
neměl užívat během těhotenství a kojení.

Dr. Kleine Pharma GmbH, Opalstraße 1
33739 Bielefeld, Německo

Jaké nežádoucí vedlejší účinky by přípravek Degasin® 2Go mohl
způsobit?
Nejsou známy žádné interakce s léky nebo jinými léčivými přípravky.
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Návod na použitie - prečítajte si pozorne!

Zdravotnícka pomôcka

Účinná látka simetikón 125 mg
Vážený používateľ!
Prečítajte si prosím pozorne nasledujúci návod na použitie, pretože
obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste mali vziať do úvahy pri používaní tejto zdravotníckej pomôcky.
Zloženie:
1 pastilka obsahuje simetikón 125 mg
Ostatné zložky: roztok maltitolu, roztok sorbitolu, čistená voda, arabská guma, acesulfám K, silice mäty piepornej, oxid titaničitý, rastlinný olej, včelí vosk
Neobsahuje lepok. Neobsahuje laktózu.
Obsah a lieková forma:
Balenie obsahuje 20 cmúľacích pastiliek.
Tvar pastiliek sa môže líšiť v závislosti od výrobných podmienok.

Ako sa prípravok Degasin® 2Go užíva?
Dospelí a deti od 6 rokov pri žalúdočných ťažkostiach spôsobených
plynatosťou cmúľať 1 pastilku 3-4 krát denne.
Ako dlho sa prípravok Degasin® 2Go môže užívať?
Doba užívania sa upresňuje priebežne počas ťažkostí. Degasin® 2Go sa
môže užívať dlhšiu dobu, pokiaľ je to nutné. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach sa poraďte s lekárom, pretože môžu byť spôsobené poruchami, ktoré vyžadujú lekársku diagnózu.
Čoho by ste si mali byť vedomí v prípade zámerného alebo náhodného predávkovania prípravkom Degasin® 2Go?
Nie sú známe žiadne prípady intoxikácie v dôsledku užívania prípravku Degasin® 2Go.
Účinná látka simetikón sa nevstrebáva do krvného riečišťa.

Kedy by ste mali užívať Degasin® 2Go?
Degasin® 2Go sa môže užívať:
• pri nadmernej tvorbe a hromadení plynu v gastrointestinálnej
oblasti
• pri funkčných poruchách v gastrointestinálnej oblasti, ako je
nadúvanie, dočasný pocit plnosti, plynatosť, grganie, škvŕkanie
v bruchu, vetry
Vhodné pre dospelých a deti od 6 rokov.

Čoho by ste si mali byť vedomí, ak ste neužili dostatočné množstvo
pastiliek prípravku Degasin® 2Go alebo ste vynechali dávku?
Nezdvojnásobujte nasledujúcu dávku. Pokračujte užitím obvyklej
dávky uvedenej v pokynoch pre dávkovanie.

Kedy by ste nemali užívať Degasin® 2Go?
Prípravok Degasin® 2Go neužívajte, ak ste alergický na simetikón
alebo na ktorúkoľvek inú zložku tohto prípravku.
Degasin® 2Go obsahuje silice mäty piepornej. Pacienti s bronchiálnou
astmou alebo inými respiračnými poruchami spojenými s výraznou
precitlivenosťou dýchacích ciest by sa preto mali užívaniu prípravku
Degasin® 2Go vyvarovať.

Aké nežiadúce vedľajšie účinky by prípravok Degasin® 2Go mohol
spôsobiť?
Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky pastiliek Degasin® 2Go. Pokiaľ
si všimnete akýchkoľvek nežiaducich účinkov, prestaňte túto zdravotnícku pomôcku užívať a obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Upozornenia pre použitie:
V prípade výskytu nových a pretrvávajúcich brušných príznakov by
ste sa mali poradiť s lekárom, aby mohla byť diagnostikovaná príčina a základné ochorenie.
Vo vzácnych prípadoch môžu zložky spôsobiť alergické reakcie.
Degasin® 2Go obsahuje maltitol a sorbitol.
Prosím, poraďte sa so svojim lekárom, skôr ako začnete prípravok Degasin® 2Go užívať, pokiaľ viete, že ste alergický na niektoré cukry. Vo
veľmi vzácnych prípadoch môže mať sorbitol a maltitol, obsiahnutý
v pastilkách, mierny laxatívny účinok.
Nevhodné pre deti mladšie ako 6 rokov.
Sú pastilky prípravku Degasin® 2Go vhodné na užívanie počas tehotenstva a dojčenia?
Nie sú známe žiadne dôvody, prečo by sa prípravok Degasin® 2Go
nemal užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Aké nežiaduce vedľajšie účinky by prípravok Degasin® 2Go mohol
spôsobiť?
Nie sú známe žiadne interakcie s liekmi alebo inými liečivými prípravkami.

Čoho by ste si mali byť vedomí, pokiaľ si prajete predčasne prerušiť alebo ukončiť liečbu?
Pokiaľ tak urobíte, príznaky sa môžu vrátiť.

Dátum exspirácie a uchovávanie:
Dátum exspirácie je uvedený na škatuľke a na blistri.
Nepoužívajte toto balenie po dátume exspirácie. Skladujte na suchom
mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, pri teplote do
25 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí.
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