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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

METEOSPASMYL kapszula 
alverine citrate + simeticone 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét szedni, alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékortatót 
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. 
Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerü alkalmazása. 
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. 
További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez. 
Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 

A betegtájékortató tartalma: 
1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a Meteospasmyl kapszula 
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt 
3. Hogyan kell alkalmazni a kapszulát? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Tárolás 
6. További információk 

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ A METEOSPASMYL KAPSZULA 
Haspuffadással járó fájdalmas emésztés esetén tüneti kezelésre felnőtteknek. 
A Meteospasmyl kapszula görcsoldó hatás ú és csökkenti a belek gáztartalmát. 
Vény nélkül is beszerezhető, de felhasználásához az orvos véleményét célszerű kikérni. 

2. TUDNIVALÓK A KÉSZÍTMÉNY AlKALMAZÁSA ELŐTT 
Ne alkalmaua a készítményt: 
- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára, 
- bélelzáródás esetén. 

Terhesség, szoptatás 
A készítmény terhesség vagy szoptatás alatti szedése nem javasolt. 
Ha Ön a kezelés alatt teherbe esik, feltétlen kérje ki orvosa tanácsát, mivel a további kezelés szükségességének 
eldöntésére orvosa jogosult. 

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek: 
Egyéb gyógyszer egyidejű alkalmazását az orvossal meg kell beszélni. 

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A KAPSIULÁT? 
Szokásos adagja felnőtteknek naponta 2-3-szor 1 kapszula az étkezés kezdetén. 
Ha panaszai tartósan fennállnak, kezelőorvosát fel kell keresni, mert a panaszok okát ki kell vizsgálni. 
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Ha az előírtnál több kapszulát vett be: 
Értesítse kezelőorvosát vagy keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát. 

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK 
Mint minden gyógyszernek, a Meteospasmyl kapszulának is lehetnek mellékhatásai. 
Allergiás tünetek vagy bármilyen más szokatlan tünet jelentkezésekor azonnal forduljon kezelőorvosához. 
A készítmény alkalmazása során ritka esetben csalánkiütés jelentkezhet, esetenként gégeödémával és sokkal. 
Májelváltozások alakulhatnak ki, melyek a kezelés abbahagyását követően normalizálódnak. 

Mellékhatások jelentkezéséről , ill. egyéb nem várt tünet észlelés éről tájékoztassa kezelőorvosát. 

S. TÁROLÁS 
Különleges tárolást nem igényel. 
A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel. 
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. 

6. TOVÁBBI INFORMÁCiÓK 
Hatóanyag: 60,0 mg alverin·citrát és 300 mg szimetikon kapszulánként. 
Segédanyagok: kapszulahéj:titán-dioxid (E 171), glicerin, zselatin, 
telített, közepes lánchosszúságú trigliceridek, szójalecitin 
Leírás: Opálos, homogén, szürkésfehér színű, szagtalan szuszpenzió amely 6-os méreW, 
hosszúkás, fehér, átlátszatlan, lágyzselatin kapszulába van töltve_ 
Csomagolás: 10 db ill. 20 db kapszula PVC/ / AI buborékfóliában, dobozban. 

A forgalombahozatali engedély jogosultja: TEVA Magyarország Zrt. 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Gyártó: Mayoly Spindler, Chatou Cedex, Franciaország 

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozata li engedély jogosult jának helyi 
képviseletéhez: 
TEV A Magyarország Zrt. 
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
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