
 

Simetigast Forte 

240 mg simetikono minkštojoje kapsulėje 

  

Medicinos priemonė 

  

Apie ką rašoma šioje instrukcijoje 

1. Kas yra Simetigast Forte ir kam jis vartojamas 

2. Kas žinotina prieš vartojant Simetigast Forte 

3. Kaip vartoti Simetigast Forte 

4. Galimas šalutinis poveikis 

5. Kaip laikyti Simetigast Forte 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

   

Sudėtis 

Simetikonas, želatina, glicerolis, išgrynintas vanduo. 

   

1. Kas yra Simetigast Forte ir kam jis vartojamas 

 Simetigast Forte yra skirtas simptomų, susijusių su didelio dujų kiekio pilvo ertmėje kaupimusi, tokių 

kaip pilvo pūtimas, pilnumo jausmas pilve ir raugėjimas, lengvinimui. 

Medicinos priemonė Simetigast Forte taip pat padeda pašalinti putas, dujas ir orą iš virškinimo sistemos 

prieš atliekant diagnostines procedūras pilvo ertmėje, pvz., ultragarsinį tyrimą, endoskopiją ir 

rentgenogramą, nes tai pagerina vaizdų kokybę. 

   

2. Kas žinotina prieš vartojant Simetigast Forte 

 Simetigast Forte vartoti negalima: 

·          jeigu yra alergija simetikonui arba bet kuriai sudėtinei priemonės medžiagai; 

·          jeigu nustatoma arba įtariama virškinimo sistemos perforacija arba obstrukcija; 



·          jeigu esate jaunesnis (-ė)  nei 12 metų, nėščia ar maitinate krūtimi, nebent gydytojas nurodė 

kitaip. 

  

Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

Simetikono sąveika vyresniems kaip 12 metų pacientams nežinoma. Dėl galimų sąveikų medicinos 

priemonės vartoti kartu su kitais vaistais nerekomenduojama. 

  

Ši medicinos priemonė gali būti vartojama diabetu sergančių žmonių, nes jame nėra cukraus. 

Medicinos priemonės Simetigast Forte vartojimas neveikia Jūsų gebėjimo vairuoti automobilį ar valdyti 

mechanizmus. 

  

  

3. Kaip vartoti Simetigast Forte 

 Visada vartokite Simetigast Forte tiksliai taip, kaip nurodyta medicinos priemonės vartojimo 

instrukcijoje.  Jeigu kyla klausimų, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. 

Ši medicinos priemonė gali būti vartojama 4 savaites be gydytojo konsultacijos. Esant reikalui, 

pasikonsultavus su gydytoju, medicinos priemonė gali būti vartojama ilgiau. 

  

Dozavimas: 

  

Pacientams, turintiems virškinimo sistemos sutrikimų: 

– suaugusieji ir vyresni kaip 12 metų amžiaus paaugliai: 1 kapsulė 2–3 kartus per parą. 

  

Medicinos priemonę Simetigast reikia gerti valgio metu arba po valgio. Kapsulę reikia praryti visą su 

pakankamu skysčio kiekiu. 

  

Prieš diagnostines procedūras 

– 1 kapsulė vakare dieną prieš tyrimą (240 mg simetikono) ir 1 kapsulė ryte tyrimo dieną (240 mg 

simetikono). 

  

Jeigu pamiršote išgerti medicinos priemonės Simetigast Forte, praleistai dozei kompensuoti dvigubos 

dozės negerkite. 



  

Jeigu Jūsų virškinimo sistemos simptomai nepradeda mažėti, atsinaujina arba paūmėja, susisiekite su 

gydytoju, kad būtų galima nustatyti priežastį ir pradėti gydymą. 

  

  

4. Galimas šalutinis poveikis 

 Informacijos apie reikšmingą simetikono nepageidaujamą poveikį nėra. 

Jeigu Jums pasireikštų alerginė reakcija ar kitas nepageidaujamas poveikis, prašome pranešti gamintojui. 

   

5. Kaip laikyti Simetigast Forte 

 Šią medicinos priemonę laikykite sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, žemesnėje nei 25°C 

temperatūroje. Pasibaigus ant dėžutės nurodytam tinkamumo laikui , Simetigast Forte vartoti negalima. 

Tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. 

 Tuščias pakuotes reikia sunaikinti laikantis vietinių reikalavimų. Tas pats liečia ir nesuvartotą bei 

pasibaigusio galiojimo termino medicinos priemonę. 

   

6. Pakuotės turinys ir kita informacija 

 Vienoje pakuotėje yra 2, 10, 20, 40 arba 60 minkštųjų kapsulių ir vartojimo instrukcija. 

  

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Lenkija 

  

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis ar norite gauti daugiau informacijos apie medicinos priemonę, 

kreipkitės į gamintojo atstovą: 

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. 

ul. Bobrowiecka 6 

00-728 Warszawa, Lenkija 

tel. +48 22 364 61 00 

  

Vartojimo instrukcijos peržiūros data: 2018-03. 


