
 
 
1. Vad DULCOGAS® är och vad det används för 
Dulcogas® är en medicinteknisk produkt som bidrar till snabb lindring av magtarmbesvär som 
orsakas av överskott av gas. 
DULCOGAS® består huvudsakligen av simetikon, ett gashämmande medel som bryter ner gas 
som samlats i mage och tarm. 
DULCOGAS® används: 
– För att lindra väderspänningar (gasbesvär) i mag-tarmkanalen 
– För lindring och symtomatisk behandling av obehag från mage och tarm såsom gasbildning, 
rapningar, gaser i magen, uppkördhet, uppsvälld buk och för tidig mättnadskänsla. 
 
2. Vad du behöver veta innan du använder DULCOGAS® 
Använd inte DULCOGAS® om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller någon av de 
andra ingredienserna i DULCOGAS®. 
Denna produkt innehåller sorbitol. Personer med sällsynta ärftliga problem med fruktosintoleras 
bör inte använda denna medicintekniska produkt. 
Denna produkt innehåller pepparmintarom. Inhalation kan leda till andnöd eller astmaanfall.  
Berätta alltid för din läkare om du har långvariga eller oförklarliga magproblem. 
 
Graviditet och amning 
DULCOGAS® kan tas under graviditet och amning eftersom det passerar oförändrat genom 
mage och tarm och inte tas upp i kroppen. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådfråga din 
läkare innan du använder DULCOGAS®. 
 
Användning hos barn och diabetiker 
Denna produkt ska inte användas av barn under 6 års ålder. DULCOGAS® är lämpligt för 
diabetiker. Granulaten (kornen) innehåller inte socker. Varje dospåse innehåller 1 g nedbrytbara 
kolhydrater. 
 
3. Hur du använder DULCOGAS® 
Ta alltid DULCOGAS® enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Prata med läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker. 

• DULCOGAS® ska tas i samband med måltid eller efter måltid, och vid behov före läggdags. 

• DULCOGAS® kan tas utan vatten. Lägg granulaten (kornen) på tungan. Granulaten löses upp 
av saliven och kan sedan sväljas ner. Om du vill kan du dricka vatten efteråt. 

• DULCOGAS® är en produkt som är avsedd för kortvarig användning och bör inte tas längre än 
30 dagar utan att rådfråga läkare. 
Rekommenderad dos (om inte läkare föreskrivit annat): 
Ålder  Engångsdos Total dagsdos 
Vuxna och 
ungdomar från 
14 år 
 

1 – 2 
dospåsar 
 

6 dospåsar 
 

Barn mellan 
6 – 14 år 
 

1 dospåse 
 

3 dospåsar 
 

 
Om du tagit mer än rekommenderat eller om du glömt bort att ta DULCOGAS® 
Simetikon har enbart fysikalisk effekt i magtarmkanalen. 
Om du tar större mängder än vad som är rekommenderat, brukar detta vanligtvis tolereras utan 
större besvär. Ta inte dubbel dos av DULCOGAS® för att kompensera för glömd dos. 



 
4. Eventuella biverkningar och samtidigt intag av andra produkter 
Inga biverkningar eller interaktioner med andra produkter är kända med DULCOGAS®. 
Om du märker någon biverkan ska du informera din läkare eller apotekspersonal. 
 
5. Hur DULCOGAS® ska förvaras 
Förvara medicintekniska produkter utom räckhåll för barn. 
Använd inte DULCOGAS® efter att hållbarhets tiden passerats. 
 
6. Övrig information 
DULCOGAS® finns tillgänglig i förpackningar med 18 dospåsar. 
Varje dospåse innehåller 125 mg simetikon. 
Övriga innehållsämnen: Sorbitol, kiseldioxid, natriumkarboxymetylcellulosa och pepparmintarom. 

 
 
Tillverkare: 
HÄLSA Pharma GmbH 
Maria-Goeppert-Straße 5 
D-23562 Lübeck – Tyskland 
 
Distributör: 
Boehringer Ingelheim AB, 
Consumer Health Care 
Box 47608 
117 94 Stockholm 
Tel. 08-721 21 00 
E-post: info@receptfritt.nu 
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