
30 антирефлюксних жувальних таблеток

Перед використанням медичного виробу, будь ласка, ознайомтесь з да-
ною інструкцією.

1. Що таке Офтальгерд таблетки жувальні і для чого їх використовують.
Таблетки жувальні Офтальгерд є медичним виробом з механічною дією, пока-
заним для полегшення стану при гастроезофагеальному та/або ларингофа-
рингеальному рефлюксі та/або для зменшення пов’язаних з ними симптомів, 
таких як: кислотна або лужна регургітація, піроз (печія), глобус фарінгеус (від-
чуття грудки чи стороннього тіла в горлі), ринофаринголарингіальне запален-
ня, відрижка, здуття черевної порожнини, кашель, дисфонія (порушення голо-
су), запалення поверхні ока, що виникають внаслідок гастроезофагеального 
та/або ларингофарингеального рефлюксу (основна або супутня причина). 
Офтальгерд таблетки жувальні сприяють процесам реепітелізації гастроезо-
фагеальної та/або ларингофарингеальної слизової оболонки.
Таблетки Офтальгерд скорочують час перебування шлункового вмісту в шлун-
ку. Для перорального застосування.
2. Що потрібно знати перед використанням медичного виробу Офталь-
герд таблетки жувальні.
– Не використовуйте Офтальгерд таблетки жувальні у випадку відомої гіпер-

чутливості до будь-якого компоненту медичного виробу (див. розділ 6).
– Порадьтесь зі своїм лікарем перед прийомом таблеток жувальних Офталь-

герд, якщо ви вагітні або годуєте груддю.
3. Як використовувати Офтальгерд таблетки жувальні.
Дорослим та дітям з 12 років: приймати по 1-2 таблетки після основних прийо-
мів їжі та перед сном або згідно рекомендацій лікаря. 
4. Застереження.
– У разі виникнення побічних реакцїй слід припинити застосування медично-

го виробу і звернутися до лікаря.
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– Не перевищуйте рекомендовану дозу, дотримуйтесь рекомендацій.
– Рекомендується вживати Офтальгерд тільки після прийому будь-яких інших 

ліків або продуктів, уникати їх одночасного прийому.
– Перед використанням, переконайтеся, що контейнер цілий.
– Не використовуйте цей виріб після закінчення терміну придатності, вказа-

ного на упаковці.
– Термін придатності вказано щодо запечатаного продукту за умови належ-

ного зберігання.
5. Як зберігати Офтальгерд таблетки жувальні.
– Зберігати в недоступному для дітей місці.
– Зберігайте при кімнатній температурі не вище +30 °С, уникати впливу дже-

рел тепла.
6. Додаткова інформація.
Склад: магнію альгінат, симетикон, калію бікарбонат, сорбітол, манітол, аро-
матизатор, кальцію фосфат двоосновний безводний, кукурудзяний крохмаль, 
двоокис кремнію, магнію стеарат овочевий, цукралоза.
Упаковка: пачка, що містить 30 таблеток для жування.
Виробник. DMG Italia srl. Віа Лаурентіна, км 26,700. Помеція, Рим, Італія.
www.dmgit.com
Уповноважений представник. ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД». Україна, 01032, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 139.
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