
Силицеа Гастрогель гель по 15 мл в саше №30 

Производитель  

Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ, Германия  

Склад 

Діюча речовина: 100% гель кремнієвої кислоти з 3,5 г двоокису кремнію колоїдно¬го безводного 

в 100 мл. 

Показання до застосування 

SILIІСЕА Гастрогель сприяє зв'язуванню збудників шлунково-кишкових захворювань і токсинів 

та виведенню їх із організму. Рекомендується для полегшення стану при спазмах у животі, 

нудоті, здутті або переповненні живота, печії, метеориз¬мі та проносі. Тривалість застосування 

при хронічних розладах шлунково-кишкового тракту та інтоксикаціях до 6 тижнів. 

Спосіб застосування та дози 

При гострих шлунково-кишкових розладах і харчових отруєннях приймати дітям і дорослим 3-5 

раз на день по 1-2 пакетика (саше) або по 1-2 мірних ложки (по 15 мл) між прийомами їжі та, за 

потреби, безпосередньо перед сном, розмішуючи у воді або чаї. Застосування можна 

продовжувати ще кілька днів після спадання гострих проявів по 1 саше або 1 мірній ложці (15 

мл) тричі на день. У випадку сильного болю, підвищення температури або якщо стан не 

покращився протягом 3 днів - звернутися до лікаря. 

При хронічних шлунково-кишкових розладах дорослим приймати тричі на день по 1 мірній 

ложці або 1 саше (15 мл) гелю, розведеного у воді або чаї, натщесерце або між прийомами їжі. 

Рекомендована тривалість застосування до 6 тижнів, причому покращення стану повинно 

проявитися вже після тритижневого прийому. 

SILІСЕА Гастрогель є чисто мінеральним гелем кремнієвої кислоти, не містить жодних домішок, 

барвників чи консервантів і тому добре переноситься. Також підходить для застосування у дітей 

від 2 років.  

У випадку захворювання, що супроводжується діареєю, важливо компенсува¬ти втрату рідини 

достатнім об'ємом випитого. Особливо необхідним є невідкладне поповнення втрати рідини у 

дітей. Перед застосуванням флакон з гелем збовтати, пакетик (саше) - розім'яти. Для кращого 

ефекту приймати SILІСЕА Гастрогель щонайменше за ЗО хвилин до їди. 

Побічні ефекти 

Досі невідомі. 

Взаємодія з іншими засобами 

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, дотримуйтеся 2-годинного інтервалу між 

прийомом SILІСЕА Гастрогель та інших засобів, оскільки це може вплинути на дію 



медикаментів. При тривалому застосуванні SILІСЕА Гастрогель необхідно вживати достатню 

кількість рідини та збалансовану, багату на вітаміни їжу. 

Протипоказання 

Не вживайте SILICEA Гастрогель, якщо у Вас індивідуальна несприйнятливість гелю кремнієвої 

кислоти. 

Термін і умови зберігання 

Не застосовувати після дати, зазначеної на упаковці після слів «придатний до». Зберігати при 

температурі до 25 °С у недоступному для дітей місці. Не заморожу¬вати! 

Після відкривання флакон зберігати в холодильнику при температурі від 4 до 8 °С не довше 4 

тижнів, при кімнатній температурі - не довше 2 днів. 

Форма випуску 

Гель для внутрішнього застосування у флаконі 200 мл / 500 мл або ЗО порційних пакетиків 

(саше) по 15 мл гелю = 450 мл. 

Виробник 

Антон Хюбнер ГмбХ & Ко. КГ, 79236, Еренкірхен, Німеччина. 

 


