ZANTAC® SNEL

kauwtabletten

Bevat 250 mg Phycodol

TM

Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u Zantac® Snel kauwtabletten gebruikt en bewaar deze zorgvuldig, het bevat
belangrijke informatie. Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer informatie of advies wilt of wanneer u na inname van
Zantac® Snel kauwtabletten ongewone bijwerkingen ervaart.
6. Zantac® assortiment
Zantac® biedt producten voor het herstel en behoud van een gezonde
spijsvertering en effectieve producten bij brandend maagzuur en zure
oprispingen.

1. Voor wie is Zantac® Snel kauwtabletten?
Veel mensen hebben last van brandend maagzuur en zure oprispingen
bijvoorbeeld na de maaltijd, ‘s nachts of tijdens de zwangerschap. Meestal
gaat dit gepaard met een branderig gevoel in de slokdarm die ongemak
en pijn in de borst, keel en maag veroorzaakt.

Zantac® Snel kauwtabletten is een natuurlijke effectieve formule:
werkt in 2 minuten en beschermt tot 4 uur lang. Zantac® Snel bevat een
hoogwaardige kwaliteit extract uit bruine algen. Dit alginaat vormt een sterke
beschermende laag boven de maaginhoud om te voorkomen dat maagzuur
ontsnapt naar de slokdarm en te beschermen tegen pijn en ongemak. De
effectieve natuurlijke formule is suikervrij en wetenschappelijk bewezen.

2. Wat is Zantac® Snel kauwtabletten?
Zantac® Snel kauwtabletten bieden effectief een snelle werking en
bescherming bij brandend maagzuur en zure oprispingen. Dankzij de
gepatenteerde formule PhycodolTM werkt Zantac® Snel in 2 minuten en
beschermt het tot 4 uur lang. De kauwtabletten met pepermuntsmaak
zijn geschikt voor onderweg.

Opgeblazen gevoel
Zantac® Redugas™* biedt een snelle en complete behandeling van een
opgeblazen gevoel in de boven- en onderbuik.
*Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Kijk voor meer informatie op www.zantac.nl

3. Samenstelling van Zantac® Snel kauwtabletten
Zantac® Snel kauwtabletten bevat PhycodolTM, een gepatenteerde formule
gemaakt van een kwalitatief hoogwaardig extract uit bruine algen. Dit
alginaat vormt een sterke beschermende laag boven de maaginhoud om
te voorkomen dat maagzuur ontsnapt naar de slokdarm en te beschermen
tegen pijn en ongemak. De tablettten bevatten ook natriumbicarbonaat,
calciumcarbonaat, sorbitol, pepermuntaroma, tricalciumfosfaat,
magnesiumstearaat, sucralose en microkristallijne cellulose.

Fabrikant:
Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114,
33739 Bielefeld, Duitsland
Distributeur:
Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam, Nederland

4. Hoe gebruikt u Zantac® Snel kauwtabletten
• Kauwtabletten voor orale inname. Kauw de tabletten goed fijn voordat u
ze doorslikt.
• Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: wanneer de symptomen zich
voordoen, neem 2 tot 4 tabletten na de maaltijden of vóór het slapengaan.
• Neem niet meer dan 16 tabletten per dag.
• Als u een dosis vergeten bent, is het niet nodig de volgende dosis te
verdubbelen, maar ga gewoon verder met de behandeling.
• Als de symptomen na gebruik van dit product langer dan een week
aanhouden, raadpleeg dan uw arts.

Zantac® Snel is een gecertificeerd medisch hulpmiddel waarvan de
veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder de Europese Richtlijn
Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.
Zantac® is een geregistreerd handelsmerk van de GlaxoSmithKline-groep
van bedrijven en wordt onder licentie gebruikt.

Zantac® Snel kauwtabletten kunnen gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding. Echter, het wordt tijdens de
zwangerschap of het geven van borstvoeding aangeraden uw arts of
apotheker te raadplegen voor gebruik van elk middel.
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• Als u een zeer beperkt natriumarm dieet volgt of nierproblemen
hebt: dit product bevat natrium en calcium, raadpleeg daarom uw arts
of apotheker voor gebruik.
• Als u allergisch bent voor één van de ingrediënten: gebruik
Zantac® Snel kauwtabletten dan niet.
• Als u medicijnen gebruikt: het wordt aanbevolen een periode van
twee uur aan te houden tussen de inname van dit product en bepaalde
medicijnen, zoals H2-antihistaminica, tetracycline, fluorchinolon,
digoxine, ijzerzouten, ketoconazol, neuroleptische medicijnen, thyroxine,
penicillamine, atenolol, metoprolol, propanolol, chloroquine en
bisfosfonaten.
• De dagelijkse dosis niet overschrijden: wanneer de dagelijkse dosis
overschreden wordt, kan men last krijgen van een opgeblazen gevoel.
• Allergische symptomen: als u allergische symptomen ervaart zoals
huiduitslag, moeilijkheden met ademen of een andere medische
aandoening zich voordoet, raadpleeg dan uw dokter of apotheker.
• Kinderen jonger dan 12 jaar: alleen innemen na medisch advies.
5. Bewaren
• Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
• Bewaren op een droge plaats bij 25°C of lager.
• Niet gebruiken na de vervaldatum: zie verpakking en blister.

25°C
2°C
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