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  BG 

СИРОП ПРОТИВ РЕФЛУКС 

Прочетете внимателно листовката преди употреба на продукта  

1. Какво е GASTROTUSS® и за какво служи 

GASTROTUSS® е медицинско изделие с механично действие за лечението на гастроезофагеален и/или 

фаринголарингеален рефлукс, с цел намаляване симптомите и признаците, свързани с него, например: 

регургитация на киселото или алкално стомашно съдържимо, пироза (парене в стомаха), тяло при 

хипофаринкса (усещане за чуждо тяло в гърлото), ринофарингеално възпаление, оригване, усещане за 

напрежение в корема, кашлица, дисфония (промяна на гласа), и във всички случаи на смущения, които 

като основна или спомагателна причина се дължат на гастроезофагеален и/или на фаринголарингеален 

рефлукс. GASTROTUSS® подпомага процесите на реепителизация на гастроезофагеалната и 

фаринголарингеалната лигавица.  

Намалява времето на престой на стомашното съдържание в стомаха. 

За перорално приложение. 

2. Какво трябва да се  знае преди употребата на GASTROTUSS® 

• Не употребявайте продукта в случай на известна свърхчувствителност към съставките на продукта 

(виж точка 6). 

• При прием по време на бременност или кърмене,  консултирайте се с лекар. 

• Продуктът може да прояви увеличен или намален вискозитет, без никаква промяна на качеството 

му.  

• Присъствието на естествени вещества може да окаже влияние върху органолептичните 

характеристики на продукта; поради това могат да настъпят  промени на цвета и/или вкуса, без никаква 

промяна на качеството му.  

3. Как да се ползва 

GASTROTUSS® Флакон: 

• Разклатете добре преди употреба. 

• Възрастни и деца над 12 години: 20 ml след основните хранения и преди лягане или по друго 

лекарско предписание.Саше монодоза: 

• Възрастни и деца над 12 години: 20 ml след основните хранения и преди лягане или по друго 

лекарско предписание. 

4. Предупреждения 

• В случай на нежелани реакции, спрете употребата на продукта и се консултирайте с лекар. 

• Не надвишавайте препоръчаните дози, спазвайте указанията за начина на приложение. 

• За предпочитане е  да приемате продукта след евентуален прием на лекарства или други продукти. 

• Не употребявайте продукта, ако опаковката не е цялостна. 

• Не употребявайте продукта след изтичане срока на годност, обозначен на опаковката. 

• Срокът на годност се отнася до продукт в цялостна опаковка и  правилно  съхранен.5. Как се 

съхранява GASTROTUSS® 

• Да се съхранява на място далеч от погледа и от достъпа на деца. 

• За опаковки във флакон, се препоръчва да затваряте добре флакона след употреба. 

• Съхранявайте при стайна температура и далеч от топлинни източници. 

6. Друга информация 

Състав: Магнезиев алгинат, симетикон, фруктоза, ксантанова гума, мед, d-пантенол, течни екстракти от 

бяла ружа и полски мак, цинков оксид, натриев бикарбонат, натриев хидроксид, натриев метил p- 

хидроксибензоат, натриев пропил p- хидроксибензоат, естествени аромати, еритрозин (E127), 

пречистена вода.  

Без глутен, без лактоза. 

Опаковка 



• Флакон от 200 ml и от 500 ml с мерителна лъжичка.  

• Кутия от 25 сашета по 20 ml. 
Медицинско изделие-Директива 93/42/ЕС 

Произведено в Италия Вносител: 

 Ди Ем Джи България ЕООД,   
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