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W A L M A R K ®

B L A C K

A Degasin® orvostechnikai eszköz, mely a bél- és hasi 
komfortérzet javítására szolgál olyan gázképződés-
sel járó gyomor-bélrendszeri problémák esetén, mint  
a puffadás, a felfúvódás és a hasfeszülés.
Tulajdonságok: A Degasin® szimetikon alapú. A gáz- 
képződéssel járó kellemetlen tünetek megelőzésével 
vagy csökkentésével javítja a bél- és hasi komfortér-
zetet. Tudományosan bizonyított, hogy a szimetikon  
a gyomor-bélrendszerben lévő gázbuborékok felületi fe-
szültségének csökkentésével hat:
-  csökkenti a gázképződést, a puffadást és a felfúvódást  

(habzásgátló hatás),
-  csökkenti a gáznemű árnyékokat a bélben.
A Degasin® a hasi területek diagnosztikus vizsgálatainak 
előkészítésében is felhasználható (endoszkópia, röntgen, 
ultrahang-vizsgálat).
Hatásmechanizmus
A szimetikon a gyomor-béltraktusban kialakuló gázbu-
borékok felületi feszültségének csökkentésével hat, azok 
összetapadását okozza, diszperzióval csökkentve a gáz-
képződést és a gáznyomást. A szimetikon nem szívódik 
fel, és nem metabolizálódik a szervezetben, változatlan 
formában ürül a széklettel.
A lágy kapszula gyorsan szétesik, majd kiürül a szer-
vezetből, kizárólag a szimetikon bejuttatására szolgál.
Javallat
Az orvostechnikai eszköz alkalmazása felnőttek számára 
javasolt az olyan gázképződéssel járó gyomor-bélrend-
szeri problémák megelőzésére vagy csillapítására, mint 
a puffadás és a felfúvódás. 
A hasi területek diagnosztikus vizsgálatainak előkészí-
tésében is felhasználható (endoszkópia, röntgen, ultra-
hang-vizsgálat).
Használati útmutató
Gyomor-bélrendszeri problémák enyhítésére: 1 lágy 
kapszula minden főétkezést követően egy nagy pohár 
vízzel. A lágy kapszulákat szájon át kell bevenni; a lágy 
kapszula ezt követően gyorsan szétesik, és a szimetikon 
a gyomor-béltraktusba jut. 
A készítményt legfeljebb 30 egymást követő napon sza-
bad alkalmazni.
Diagnosztikai vizsgálatra való felkészülés esetén: köves-
se orvosa javaslatait.
Kizárólag felnőtteknek. Gyermekektől elzárva tartandó. 
Összetevők: 280 mg szimetikon, lágykapszulatok: szar-
vasmarha zselatin, glicerin, tisztított víz, titán-dioxid 
(E171), Sunset Yellow FCF (E110), azorubin (E122).

Ne alkalmazza a Degasin® lágy kapszulát:
•  a szimetikonnal vagy bármely összetevővel szembeni 

ismert túlérzékenység esetén 
•  az emésztőrendszer ismert vagy feltételezett 

perforációja vagy obstrukciója esetén
•  gyermekeknél
Figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos 
óvintézkedések
Levotiroxin és szimetikon egyidejű alkalmazása a le-
votiroxin hatékonyságának csökkenését eredményez-
heti, ami pajzsmirigyalulműködést okozhat.
Ezt az orvostechnikai eszközt cukorbetegek is alkalmaz-
hatják, mert cukrot nem tartalmaz.
Mivel a szimetikon változatlan formában ürül ki az 
emésztőrendszeren keresztül, várandós és szoptató nők 
is alkalmazhatják a készítményt. Amennyiben Ön vá-
randós vagy szoptat, kérdezze meg kezelőorvosát vagy 
gyógyszerészét, mielőtt elkezdi szedni ezt a készítményt. 
A szimetikon terhesség alatti biztonságos alkalmazását 
nem értékelték.
Lehetséges mellékhatások
A szimetikonnak nincs ismert mellékhatása.
Amennyiben bármely mellékhatást tapasztal, kérjük tá-
jékoztassa a készítmény gyártóját.
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                Gyártási szám                  Lejárati idő

                Nem használható
                 fel újra                  Gyártó

               Nem használható fel, ha
                a csomagolás megsérült

               Megengedett hőmérsék-
                 leti határértékek (5-25°C)

                 Conformité Européenne
                 (Európai Megfelelőség)

                  Figyelem, feltétlenül
                  olvassa el a leírtakat

                 Ne szennyezze a környe-
                  zetet a termék vagy a
                  csomagolás eldobásával

                  Olvassa el a használati  
                  útmutatót

25°C

5°C


