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Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią ulotki.
1. Co to jest syrop Gastrotuss® baby i w jakim celu się go stosuje?
Syrop Gastrotuss® baby jest wyrobem medycznym, tworzącym mechaniczną barierę antyrefluksową. Wskazany jest do 
stosowania u niemowląt i dzieci w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego i refluksu krtaniowo-gardłowego oraz objawów 
takich jak: zarzucanie treści pokarmowej, zgaga (pieczenie przełyku), uczucie przeszkody w gardle, zapalenie części nosowej i 
krtaniowej gardła, odbijanie, wzdęcia, kaszel, dysfonia (chrypka z refluksowego podrażnienia głośni) oraz w celu łagodzenia 
innych zaburzeń związanych z refluksem. Syrop Gastrotuss® baby wspomaga procesy regeneracji błony śluzowej żołądkowo-
przełykowej i krtaniowo-gardłowej.
Syrop Gastrotuss® baby przyspiesza proces opróżniania żołądka z treści pokarmowej.
Do stosowania doustnego.
2. Co należy wiedzieć zanim zastosuje się syrop Gastrotuss® baby?
•  Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników (wymienionych w punkcie 6).
•  Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem syropu Gastrotuss® baby.
•  Preparat może wykazywać konsystencję mniej lub bardziej kleistą i/ lub niewielkie zmiany koloru, co nie ma wpływu na jego 

jakość.
3. Jak stosować syrop Gastrotuss® baby?
Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
Niemowlęta do 5 kg masy ciała: 2,5-3 ml, 5-10 minut po karmieniu lub według wskazań lekarza. W przypadku cofania się 
treści pokarmowej po zastosowaniu preparatu, podać dodatkowo 1 ml syropu.
Niemowlęta i dzieci do 3 lat: 5 ml po głównych posiłkach i przed snem lub według wskazań lekarza.
Dzieci do 12 lat: 10-20 ml po głównych posiłkach i przed snem lub według wskazań lekarza.
4. Środki ostrożności
•  W przypadku wystąpienia reakcji niepożądanych należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
•  Nie przekraczać zalecanych dawek, przestrzegać zalecanego sposobu stosowania.
•  Jeśli pacjent przyjmuje inne preparaty lub leki, syrop Gastrotuss® baby należy stosować jako ostatni.
•  Przed zastosowaniem należy upewnić się czy opakowanie nie jest uszkodzone.
•  Preparatu nie należy używać po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. 
•  Termin ważności odnosi się do nieuszkodzonego i prawidłowo przechowywanego produktu.
5. Jak przechowywać syrop Gastrotuss® baby?
•  Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
•  Po użyciu dokładnie zakręcić butelkę.
•  Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.
6. Informacje dodatkowe
Skład: Alginian magnezu, symetykon, fruktoza, guma ksantanowa, D-pantenol, wodorowęglan sodu, wodorotlenek sodu, 
metylu p-hydroksybenzoesan, propylu p-hydroksybenzoesan, aromaty naturalne, woda oczyszczona.
Nie zawiera glutenu i laktozy.
Opakowanie
Butelka 200 ml z miarką.
Wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG
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Wyprodukowano we Włoszech

 
DMG Italia srl
via Laurentina Km. 26,700
Pomezia (Rome) - ITALIA
www.dmgit.com

Wyłączny dystrybutor na Polskę:

VITAMED
ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl, www.vitamedlive.pl
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