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Anaflat 
lágyzselatin kapszula 

Orvostechnikai eszköz 

Használati utasítás 

Kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt a használati utasítást, mert az Ön számára fontos információkat 
tartalmaz. 
Ez az orvostechnikai eszköz recept nélkül kapható. Az optimális eredmény elérése érdekében kérjük, 
kövesse a jelen használati utasításban szereplő adagolási útmutatást. 
Tartsa meg ezt a használati utasítást, mert a benne szereplő információkra később is szüksége lehet. 
Ha tünetei rosszabbodnak vagy nem javulnak, forduljon orvoshoz. 

A használati utasítás tartalma: 
1. Mi az Anafiat lágyzselatin kapszula, és mire használják? 
2. Tudnivalók az Anafiat lágyzselatin kapszula szedésének elkezdése előtt 
3. Hogyan kell szedni az Anafiat lágyzselatin kapszulát? 
4. Lehetséges mellékhatások 
5. Hogyan kell tárolni az Anafiat lágyzselatin kapszulát? 
6. További információk 

Anafiat lágyzselatin kapszula 
1 lágyzselatin kapszula 125 mg szimetikont tartalmaz. 
Egyéb összetevők: zselatin , glicerin 85%, és kinolinsárga (E 104) színezőanyag. 
Csomagolás: 2 x 10 db ill. 5 x 10 db lágyzselatin kapszula dobozonként. 

1. MI AZ ANAFLAT LÁGYZSELATIN KAPSZULA ÉS MIRE HASZNÁLJÁK? 
AzAnaflat lágyzselatin kapszula nevű orvostechnikai eszközt az alábbi célokra használják: 
- gyomor-bélrendszeri gázképződésből eredő kellemetlen érzés, úgymint szélszorulás, teltségérzés, böfögés, 

funkcionális emésztési zavar tüneti kezelése. 
- diagnosztikai vizsgálatok, pl. röntgen, ultrahang és endoszkópia előkészítése. 

(E 0481 
Gyártó: 
R.P. Scherer GmbH & Co. KG 
Gammelsbacher StraSe 2 
69412 Eberbach 
Németország 
Forgalmazó: 
TEVA Magyarország Zrt. , 1074 Budapest Rákóczi út 70-72. 

2. TUDNIVALÓK AZ ANAFLAT LÁGYZSELATIN KAPSZULA SZEDÉSÉNEK ELKEZDÉSE ELŐTT 
Ne használja ezt a terméket, ha szimetikonnal vagy az Anafiat lágyzselatin kapszula bármely egyéb összete
vőjével szembeni ismert túlérzékenysége van. 
Terhesség és szoptatási időszak : nincs akadálya az Anafiat lágyzselatin kapszula használatának terhesség és 
szoptatási időszak alatt. 
Gyermekek: 14 év alatti gyermekek nem szedhetik ezt a terméket gáz okozta gyomor-bélrendszeri kellemetlen 
érzés tüneti kezelésére. 
Az Anafiat lágyzselatin kapszula használata gyógyszerekkel együtt: nem ismert, hogy az Anafiat lágyzselatin 
kapszula kölcsönhatásba lépne gyógyszerekkel. 

3. HOGYAN KELL SZEDNI AZ ANAFLAT LÁGYZSELATIN KAPSZULÁT? 
Mindig a jelen használati utasításban szereplő ajánlások szerint szedje az Anafiat lágyzselatin kapszulát. Ha 
nem biztos valamiben, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Szokásos adagolás és alkalmazási mód 

Gyomor-bélrendszeri panaszok esetében: 

Életkor Egyszeri adag Napi adag 

Felnőtteknek és serdülőknek 1-2 db Anafiat lágyzselatin 3-6 db Anafiat lágyzselatin 
14 éves kortól: kapszula kapszula 

(125-250 mg (375-750 mg 
szimetikonnal egyenértékű) szimetikonnal egyenértékű) 

Az Anafiat lágyzselatin kapszulát étkezés közben vagy után kell bevenni. A kapszulát szétrágás nélkül, elegendő 
folyadékkal (pl. 1 pohár vízzel) kell bevenni. 
Az alkalmazás időtartama a panaszok lefolyásától függ . 
Szükség esetén az Anafiat lágyzselatin kapszula hosszabb ideig is szedhető. 

Vizsgálatok előkészítésére: 

Életkor A vizsgálat előtti napon A vizsgálat napjának reggelén 

Felnőtteknek és serdülőknek, 2-3 db Anafiat lágyzselatin 1 db Anafiat lágyzselatin kapszula 
gyermekeknek 6 éves kortól : kapszula (125 mg 

(250-375 mg szimetikonnal egyenértékű) 
szimetikonnal egyenértékű) 

Ha elfelejti bevenni az Anafiat lágyzselatin kapszulát, egyszerűen folytassa tovább a szedést a szokásos módon, 
az adag módosítása nélkül. 
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4. MILYEN MELLÉKHATÁSOK LÉPHETNEK FEL? 
Az Anafiat lágyzselatin kapszula használata mellett eddig közölt mellékhatásoknak nem volt klinikai jelentő
sége. 
Ha bármilyen mellékhatást észlel , közölje azt a jelen tájékoztatóban megadott gyártóval. 

5. HOGYAN KELL TÁROLNI AZ ANAFLAT LÁGYZSELATIN KAPSZULÁT? 
A terméket gyermekektől gondosan elzárva kell tartani. 
Ne használja a terméket a kartondobozon feltüntetett lejárati idő után. 
Tárolási feltételek: Szobahőmérsékleten, száraz helyen tartandó. 

6. TOVÁBBI INFORMÁCiÓK 
Ismétlődő vagy elhúzódó gyomor-bél panaszok esetén forduljon orvoshoz a panaszok okának megállapítása és 
megfelelő kezelés beállítása érdekében. 
Az Anafiat lágyzselatin kapszula hatóanyaga kizárólag fizikai úton a gyomor-bélrendszerben levő hab össze
esését okozza. Aszimetikon kémiailag és biológiailag teljesen közömbös. A szimetikon nagy mennyiségekben 
is probléma nélkül tolerálható. 

A tájékoztató legutóbbi jóváhagyásának időpont ja: 2009. július. 
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