
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування препарату 

Манти Гастоп 

 

Склад лікарського засобу 

діюча речовина: simethicone; 

1 таблетка містить симетикону 125 мг; 

 
допоміжні речовини: лактоза безводна, сорбітол, кальцію фосфат, магнію стеарат, ароматизатор 
м’ятний. 

Лікарська форма 

Таблетки для жування. 

Круглі таблетки кремово-білого кольору, з характерним запахом м’яти та солодким характерним 
смаком м’яти. 

Назва і місцезнаходження виробника 

Врафтон Лабораторіз Лімітед, 

Врафтон Браунтон, Норах Девон ЕКСЗ3 2ДЛ, Великобританія. 

ТОВ ЮС Фармація.  

вул. Зембицка 40, 50-507 Вроцлав, Польща. 

Фармакотерапевтична група 

Засоби, які застосовуються при функціональних кишкових розладах. Силікони. Код АТС А0ЗА Х13. 

Симетикон – це суміш рідкого диметикону, в якій міститься тонко диспергований діоксид кремнію 
для надання кремнію властивостей піногасника. Симетикон зменшує поверхневий натяг 
бульбашок газу, спричиняючи їх з’єднання. Симетикон є інертною, поверхнево-активною 
речовиною із властивостями піногасника. Він діє завдяки фізичним властивостям, змінюючи 
поверхневий натяг бульбашок газу у шлунково-кишковому тракті. Це призводить до з’єднання 
бульбашок і утворення вільних газів, які легше виводяться з кишечнику. 

Фармакокінетичні дані не представлені, оскільки симетикон не всмоктується зі шлунково-
кишкового тракту. Виводиться з організму у незміненому вигляді. 

Показання для застосування 

Симптоматичне лікування порушень травного тракту, що супроводжуються метеоризмом, здуттям 
живота, у тому числі в післяопераційний період. 

Підготовка хворих перед ендоскопічним, рентгенологічним або ультразвуковим 
дослідженням органів черевної порожнини. 



Протипоказання 

Підвищена чутливість до симетикону або до інших компонентів препарату. Непрохідність 
кишечнику, обструктивні захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Належні заходи безпеки при застосуванні 

Препарат містить сорбітол, який протипоказаний при уродженій непереносимості фруктози, 
оскільки він здатен спровокувати подразнення шлунка і пронос. Пацієнти із рідкісною спадковою 
непереносимістю галактози, дефіцитом лактази або з порушенням всмоктування глюкози та 
галактози не повинні приймати цей лікарський засіб, оскільки він містить лактозу. 

Особливі застереження 

Манті Гастоп не можна застосовувати для діагностичних процедур у випадку, якщо є підозри 
перфорації або непрохідності шлунково-кишкового тракту. 

Застосування у період вагітності або годування груддю 

Препарат можна застосовувати в період вагітності та годування груддю тільки після консультації з 
лікарем, враховуючи співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини). 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими 

механізмами 

Не впливає. 

Діти 

Застосовують дітям віком від 12 років. Дітям віком до 12 років симетикон застосовують в іншій 
лікарській формі. 

Спосіб застосування та дози 

Дорослі та діти старше 12 років приймають по 1 таблетці, яку необхідно розжувати або 
розсмоктати. За необхідності приймають 3 - 4 рази на добу, під час або після їди, а за необхідності 
– перед сном. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. 

Тривалість лікування залежить від перебігу симптоматики. Повторна поява та/або тривалі скарги з 
боку травного тракту вимагають консультації з лікарем. 

Для підготовки до рентгенологічних та/або ультразвукових досліджень. Рекомендується 
приймати по 1 таблетці Манті Гастоп 2 рази на добу, за добу до дослідження, та 1 таблетку вранці 
у день дослідження. 

Передозування 

Відомості відсутні. 

При застосуванні більших доз, ніж рекомендовано, слід звернутись до лікаря. 

Побічні ефекти 

Алергічні реакції на будь-який із компонентів препарату. 



Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій 

Не відома. 

Термін придатності 

2 роки. 

Умови зберігання 

Зберігати при температурі не вище 25 °С. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Упаковка 

По 8 таблеток у блістері; по 1, 2 або 3 блістери в картонній коробці. По 10 таблеток у блістері; по 1, 
2, 3, 4 або 5 блістерів у картонній коробці.  

Категорія відпуску 

Без рецепта. 

 


