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Avilin Gastro 110ml 

Instrukcja stosowania wyrobu medycznego 

 

1434 

 

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania  

Uwagi: 

 Instrukcję stosowania wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml należy uważać za część  składową 

wyrobu medycznego 

 Niniejszą instrukcję stosowania należy przechować przez cały okres przydatności wyrobu medycznego. 

  

Skład:  

 Polimer E (eter poliwinylobutylowy) 

 

Opis działania wyrobu medycznego:   

 Avilin Gastro 110ml spełnia na błonach śluzowych rolę opatrunku adhezyjnego, zastępując naturalną 

barierę śluzową. Jest odporny na środowisko w jakim się znajduje, nie ulega degradacji i dzięki temu 

chroni błonę śluzową przed agresywnym środowiskiem przewodu pokarmowego. 

Oprócz dużej wytrzymałości chemicznej, jego właściwości fizyko – chemiczne, a szczególnie wysoka 

lepkość powodują, że utrzymuje się na błonach śluzowych i skutecznie je zabezpiecza. Ma właściwości 

hydrofobowe, dlatego przylega do miejsc, w których występują ubytki w barierze śluzowej przewodu 

pokarmowego. Dodatkowo brak  aktywności chemicznej powoduje, że nie wchodzi w reakcję z 

substancjami naturalnie występującymi w przewodzie pokarmowym. Ze względu na swoją strukturę 

chemiczną  i właściwości fizyko-chemiczne stwarza odpowiednie środowisko do naturalnych procesów 

gojenia i regeneracji tkanek błony śluzowej.  

Wskazania do stosowania:   

Dolegliwości związane z: 

 refluksem, również w postaci nadżerkowej, 

 zgagą, 

 nadkwaśnością, 

 nieżytem żołądka, 

 chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. 

Sposób użycia: 

 Należy zażyć łyżkę stołową (15ml), raz dziennie wieczorem, na pusty żołądek, najlepiej ok. 5 godzin po 

ostatnim posiłku. 

Przeciwwskazania do stosowania: 

 Ze względu na wysoką lepkość wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml nie należy stosować w 
przypadku zapalenia pęcherzyka żółciowego i uszkodzenia miąższu wątroby. 

 Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. 
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 Uczulenie na składniki preparatu. 

Ostrzeżenia w zakresie stosowania:  

 Nie stosować dłużej niż 28 dni. W przypadku konieczności dłuższego stosowania wyrobu medycznego 

Avilin Gastro 110ml należy zrobić kilkudniową przerwę. 

 W przypadku utrzymujących się dłużej dolegliwości i braku poprawy bądź nasilenia się objawów 

należy zasięgnąć porady lekarza. 

 Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z instrukcją stosowania 

 Stosowanie podczas ciąży i karmienia należy skonsultować z lekarzem. 

 Nie aplikować do oczu 

 Chronić odzież przed poplamieniem 

 Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Nie stosować po upływie terminu przydatności. 

 Chronić przed dziećmi.  

 Nie używać w przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia opakowania. 

 Należy używać wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml tylko zgodnie z przeznaczeniem,  

 Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest kompletne opakowanie jednostkowe. 

 

Warunki stosowania, przechowywania, i transportu:  

 Wyrób medyczny Avilin Gastro 110ml należy stosować, przechowywać oraz transportować w 
temperaturze -5 do +50 °C. 

 

Termin ważności:  

 Nie należy używać wyrobu medycznego Avilin Gastro 110ml po upływie terminu ważności.   

 

Wytwórca: Nes Pharma Spółka Jawna,  ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów;  tel: 14 626 85 20 

 

Dystrybutor: : Nes Pharma Spółka Jawna,  ul. Mościckiego 235, 33-100 Tarnów;  tel: 14 626 85 20 

 

Wyjaśnienie zastosowanych symboli  

 

 

Wytwórca  

 

Zapoznaj się z instrukcją 

użycia   

 

Numer partii 

produkcyjnej  

 

Chronić przed światłem 

słonecznym   

 

Wyrób nie jest sterylny  

 

Data ważności 
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Warunki stosowania 

przechowywania i 

transportu   
 

Nie używać w przypadku 

uszkodzonego 

opakowania 
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