HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
AMMA GEL
(Chủng loại/ Mã sản phẩm: GEL)
1. Thành phần:
Aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, nano cucurmin, Ardisia silvestris Extract sorbitol,
sodium saccharin, NaCMC, Xanthangum, simethicol, Chlohexidine, hương Bạc hà.
2. Mục đích sử dụng :
- Bao và bảo vệ vết loét dạ dày, tá tràng, giảm cơn đau, bỏng rát do axit gây ra trong bệnh viêm
loét dạ dày - tá tràng, hay dạ dày - thực quản.
- Giảm đau tức thì ngay sau khi sử dụng sản phẩm.
3. Đối tượng sử dụng:
- Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản
- Các trường hợp tăng tiết dịch vị acid gây ra các triệu chứng như nóng rát, đầy bụng, khó tiêu,
ợ hơi, ợ chua…
- Người thường xuyên uống rượu bia hoặc các chất kích thích khác, làm việc căng thẳng.
4.Liều dùng:
- Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi sử dụng 1 gói/ lần ngay khi xuất hiện các triệu chứng đau, khó chịu
tại dạ dày.
4.Chống chỉ định :
- Người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5.Cảnh báo và thận trọng :
- Tham khảo ý kiến bác sỹ khi triệu chứng kéo dài hoặc xấu hơn.
- Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và đang có con bú. Tham khảo ý kiến cán bộ y tế khi
sử dụng sản phẩm.
6.Bảo quản:
- Để xa tầm tay trẻ em
- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30°C.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái
Bình.
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý
Địa chỉ: Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thủ Độ, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái
Bình.
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