GASTRO
CURE
LIGHT

KALORIELET ANTI-REFLUKS MIKSTUR
Læs venligst denne indlægsseddel, før du begynder at bruge produktet
1. Hvad GASTROCURE LIGHT er, og hvad det anvendes til
GASTROCURE LIGHT er et medicinsk udstyr med mekanisk virkning til behandling af spiserørskatar og/eller
refluks ved at reducere de relaterede symptomer som: sure og basiske opstød, halsbrand, følelsen af en klump
i halsen, inflammation i næse og svælg, bøvsen, oppustethed, hoste, hæshed (svækkelse af stemmen), og alle
typer af lidelser, hvor spiserørs-katar og refluks er den primære eller medvirkende årsag.
GASTROCURE LIGHT bidrager til helingsprocessen af slimhinden i spiserøret og/eller svælget.
GASTROCURE LIGHT reducerer tiden, hvormed maden passerer gennem mavesækken.
GASTROCURE LIGHT har et lavt kalorie- og natriumindhold, og er derfor velegnet til behandling af refluks hos
overvægtige patienter, diabetikere og i tilfælde, hvor der er behov for et lavt kalorie- og/eller natriumindtag.
Indtages gennem munden.
2. Det bør du vide, før du indtager GASTROCURE LIGHT
• Tag ikke GASTROCURE LIGHT hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne i produktet
(anført i afsnit 6).
• Tal med din læge, før du tager GASTROCURE LIGHT, hvis du er gravid eller ammer.
• Produktet kan være mere eller mindre tyktflydende. Dette har ikke betydning for produktets kvalitet.
3. Sådan skal du tage GASTROCURE LIGHT
Ryst flasken godt før brug
Børn fra 3–12 år: 10-20 ml efter hovedmåltider og ved sengetid eller i henhold til lægens anbefaling.
Voksne og børn fra 12 år og derover: 20 ml efter hovedmåltider og ved sengetid eller i henhold til
lægens anbefaling.
4. Advarsler
• I tilfælde af bivirkninger, stop med at bruge produktet og kontakt lægen.
• Du må ikke overskride de anbefalede doseringer. Følg vejledningen.
• Det anbefales at tage GASTROCURE LIGHT mindst 1 time før eller efter indtag af anden medicin.
• Anvend ikke dette produkt, hvis den originale emballage ikke ser ud til at være intakt, eller hvis der er tegn
på forfalskning (f.eks. hvis der er sat en yderligere etiket oven på den eksisterende). Forfalskninger og
beskadigelser af produktet kan påvirke sikkerheden ved brug af dette.
• Produktet bør ikke anvendes efter den udløbsdato, der er angivet på pakningen.
• Udløbsdatoen gælder for produkter, der er opbevaret intakt og korrekt.

6. Yderligere informationer
Ingredienser: Sorbitol, magnesiumalginat, simeticon, kaliumbicarbonat, xanthangummi, methylparahydroxybenzoat, EDTA dinatriumsalt, kaliumhydroxid, propylparahydroxybenzoat, D-panthenol, sucralose,
smagsstoffer, renset vand.
Gluten- og laktosefri
Udseende
200 ml flaske inkl. en måleske
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5. Sådan opbevarer du GASTROCURE LIGHT
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Luk flasken/skru låget ordentligt på efter brug.
• Opbevares ved stuetemperatur og beskyttet mod direkte varme.

