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Инструкция Язбін таблетки, вкриті оболонкою, №10
УВАГА! Уся інформація узята з відкритих джерел і надається виключно в ознайомлювальних
цілях.

Язбін таблетки, вкриті оболонкою, №10

Діюча речовина: Прочие средства для лечения кислотно-зависимых заболеваний
Лікарська форма: Таблетки
Фармакотерапевтична группа: Вяжущие, обволакивающие и антацидные средства.

Загальна характеристика
Основні фізико-хімічні властивості
круглі, двоопуклі таблетки вкриті оболонкою, рожевого кольору.

Склад
1 таблетка містить порошок шкаралупи молюска (Шанка Басма) 75 мг, азадірахта індійська
(сухий екстракт стебел і листя) 50 мг, емблика лікарська (сухий екстракт плодів) 250 мг,
тіноспора серцелистна (сухий екстракт стебел) 125 мг;
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, натрію кроскармелоза,
гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 4000, титану діоксид (Е 171), заліза оксид
червоний (Е 172), симетикон (30 % емульсія), тальк.

Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група
Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.
Код АТС А02Х.

Фармакологічні властивості
Препарат ЯЗБІН комбінований, містить суміш трав’яних інгредієнтів, які мають

цитопротекторну, протизапальну дію та нейтралізують шлункову кислоту, поліпшують
травлення.
Шкаралупа молюска (Шанка Басма) – засіб який має протикислотні, цитопротекторні,
антипероксидні властивості.
Азадірахта індійська – лікарська рослина, що має противиразкову, протизапальну,
імуномодулюючу дії.
Ембліка лікарська – лікарська рослина, що усуває запалення, забезпечує захист слизової
оболонки шлунка.
Тіноспора серцелиста – лікарська рослина, яка має противиразкову, протизапальну,
кислотонейтралізуючу, антисептичну дії.
Фармакокінетика. Фармакокінетика препарату не досліджувалась.

Показання для застосування
Комплексне лікування виразки шлунка, дванадцятипалої кишки, езофагітів, гастритів.

Спосіб застосування та дози
Приймати внутрішньо по 2 таблетки 2 рази на день, запиваючи водою за 15-20 хв до їжі.
Препарат приймають протягом 45 днів.

Побічна дія
Можливі алергічні реакції.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату; дитячий вік до 10 років.
Дані про застосування препарату у вагітних та у період лактації відсутні, тому не
рекомендовано призначати препарат жінкам в період вагітності та годування груддю.

Передозування
Немає відомостей щодо передозування препаратом. У разі прийому дози, що перевищує
терапевтичну необхідно промити шлунок та провести симптоматичне лікування.

Особливості застосування
При тяжких та гострих перебігах захворювань шлунка препарат слід застосовувати з
обережністю.
Під час лікування необхідно обмежити вживання кави, гострої їжі, не вживати алкогольні
напої.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Дані про взаємодію з іншими препаратами відсутні.

Умови та термін зберігання
Зберігати у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці, при температурі не
вище 25оС. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску
Без рецепта.

Упаковка
10 таблеток у блістері, кожний у картонній упаковці. По 5 упаковок у картонній коробці.

Виробник
Люпін Лімітед.

Адреса
159, Сі.Ес.Ті. Роуд, Каліна, Сантакруз (Іст), Мумбай 400098, Індія.
Увага ! Текст опису препарату "Язбін таблетки, вкриті оболонкою, №10" надано для загальної
інформації та ознайомлення. Даний опис є спрощеним варіантом офіційною анотації до ліків.
Перед придбанням і використанням препарату обов'язково зверніться до лікаря і отримайте
професійні рекомендації . Даний текст розміщений на порталі суто для ознайомлювальних
цілей і не може слугувати приводом для самолікування. Тільки лікар може виносити рішення
про призначення тих чи інших ліків, визначати дозу та графік прийому.

