™

(125mg simethicone + 500mg inuline)
Lees de gebruiksaanwijzing in zijn geheel door voordat u Zantac® Redugas™ gebruikt en bewaar deze daarna zorgvuldig, omdat
deze belangrijke informatie bevat. Neem contact op met uw huisarts of apotheek als u meer informatie of advies wilt of
wanneer u na inname van Zantac® Redugas™ een ongewone werking ervaart.

Voor wie is Zantac® Redugas™?

Bewaren

Veel mensen ervaren van tijd tot tijd een opgeblazen gevoel,
voornamelijk als gevolg van ingesloten darmgassen. Een
opgeblazen gevoel kan leiden tot hinderlijke symptomen zoals
buikkrampen, gasontwikkeling en een vol en beklemmend gevoel.
Dit heeft invloed op het dagelijkse leven. Zantac® Redugas™ is
ontwikkeld om een oplossing te bieden aan mensen die last
hebben van een opgeblazen gevoel.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Op een droge plaats
en beneden 25°C bewaren. Niet gebruiken na de aangegeven
vervaldatum: zie verpakking en doordrukstrip.
Zantac® Redugas™ is een product van Zantac®. Zantac® biedt
producten voor het herstel en behoud van een gezonde spijsvertering en effectieve producten bij brandend maagzuur en zure
oprispingen.

Wat is Zantac® Redugas™?
Zantac® Redugas™ biedt een snelle en complete behandeling van
een opgeblazen gevoel in de boven- en onderbuik.

Wat zit er in Zantac® Redugas™?
Zantac® Redugas™ bevat simethicone en inuline. Simethicone
vernietigt gasbellen en maakt een gemakkelijke verwijdering van
lucht mogelijk.
De tabletten bevatten ook sorbitol, siliciumdioxide, zetmeel,
magnesiumstearaat en pepermuntaroma.

Hoe gebruikt u Zantac® Redugas™ ?
Dit product is aanbevolen voor volwassenen (18 jaar en ouder).
Neem 1 tablet na de maaltijd of voor het slapen gaan wanneer
symptomen zich voordoen.
De tabletten dienen goed gekauwd te worden voor het doorslikken.
Neem niet meer dan 4 tabletten per dag.
Als u een dosis vergeet, is het niet nodig de volgende dosis te
verdubbelen, maar ga na de volgende maaltijd gewoon verder met
de behandeling.
Dit product mag niet langer dan 4 weken achter elkaar gebruikt
worden.
Als de symptomen na 4 weken gebruik aanhouden of verergeren,
neem dan contact op met uw huisarts of apotheek.

Kijk voor meer informatie op www.zantac.nl
Fabrikant:
Dr. Kleine Pharma GmbH, Heidsieker Heide 114,
33739 Bielefeld, Duitsland
Distributeur:
Omega Pharma Nederland B.V., Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam NL

Voorzorgsmaatregelen

Zantac® Redugas™ is een gecertificeerd medisch hulpmiddel
waarvan de veiligheid en doeltreffendheid beoordeeld zijn onder
de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Gebruik Zantac® Redugas™ niet als u lijdt aan fructose-intolerantie.
Gebruik Zantac® Redugas™ niet als u allergisch bent voor één van
de ingrediënten. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en voor
kinderen onder de 18 jaar: het wordt aanbevolen om voor gebruik
contact op te nemen met uw huisarts. Als er een allergische reactie
of ernstige bijwerking optreedt na gebruik van Zantac® Redugas™,
neem dan contact op met uw huisarts of apotheek. Als er sprake is
van een medische aandoening, neem dan contact op met uw
huisarts of apotheek.

Zantac® is een geregistreerd handelsmerk van de
GlaxoSmithKline-groep van bedrijven en wordt onder licentie
gebruikt.
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