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Anexa 1

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE
GASTRICUMEEL ®
comprimate sublinguale
DENUMIREA COMERCIALĂ
Gastricumeel ®
COMPOZIŢIA
1 comprimat conţine:
substanţe active:
Acidum arsenicosum D6 30,0 mg,
Argentum nitricum D6 30,0 mg,
Carbo vegetabilis D6 60,0 mg,
Pulsatilla pratensis D4 60,0 mg,
Stibium sulfuratum nigrum D6 60,0 mg,
Strychnos nux-vomica D4 60,0 mg;
excipienţi: stearat de magneziu, lactoză monohidrat.
FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimate sublinguale.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Comprimate rotunde cu faţete, de culoare de la alb până la galben-pal, fără miros.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ
Medicament homeopat.
PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Preparatul manifestă acţiune antiinflamatoare, sedativă, antispastică, hemostatică şi
hepatoprotectoare.
INDICAŢII TERAPEUTICE
Gastrite acute şi cronice cu sau fără hiperaciditate, dereglări funcţionale ale tractului
gastrointestinal (pirozis, flatulenţă, sindrom gastrocardial).
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE
Doza pentru o priză: adulţi şi copii cu vârsta peste 6 ani – 1 comprimat de 3 ori de zi,
sublingual, cu 15-20 min. până la masă sau peste o oră după luarea meselor. În
cazuri acute se va administra câte 1 comprimat la fiecare 15 min. pe durata primelor
2 ore.
REACŢII ADVERSE
Nu sunt cunoscute.
În caz de apariţie a oricăror manifestări neobişnuite este necesar de a consulta
medicul.
CONTRAINDICAŢII
Hipersensibilitate la componentele preparatului.

SUPRADOZAJ
Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE
Acest produs medicamentos conţine lactoză. Pacienţii cu tulburări ereditare rare de
tipul intoleranţei la galactoză, deficienţa de lactază (Lapp) sau sindrom de
malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.
Administrarea în sarcină şi perioada de alăptare
Nu este contraindicat.
Influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje
Nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACŢIUNI
Produsul medicamentos este compatibil cu alte medicamente.
PREZENTARE, AMBALAJ
Comprimate sublinguale. Câte 50 comprimate în flacon de masă plastică. Câte 1
flacon împreună cu instrucţiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.
PĂSTRARE
A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25 ºC.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor!
TERMEN DE VALABILITATE
5 ani.
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.
STATUTUL LEGAL
Fără prescripţie medicală.
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La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia de farmacovigilenţă a
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (tel.: 0 22 88 43 38)

