
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування препарату 

Метсил Форте 

 

Склад 

Діюча речовина: симетикон; 

1 таблетка жувальна містить симетикону 80 мг; 

 
допоміжні речовини: натрію сахарину дигідрат, лактози моногідрат, манітол 60, повідон К-30, 
магнію стеарат, кремнію діоксид колоїдний безводний (Aerosil 200), целюлоза мікрокристалічна, 
ментол. 

Лікарська форма 

Таблетки жувальні. 

Білі круглі таблетки з насічкою з одного боку. 

Назва і місцезнаходження виробника 

Білім Фармасьютікалз А.С./Bilim Pharmaceuticals A.S. 

34398 Маслак, Стамбул, Туреччина/ 34398 Maslak, Istanbul, Turkey. 

Фармакотерапевтична група 

Засоби, що застосовуються при функціональних розладах шлунково-кишкового тракту. 

Код АТС A03A X13. 

Фармакологічні властивості 

Активним компонентом таблеток для жування "Метсил Форте" є симетикон, який має протипінну 
дію: полегшення стану організму при скупченні газів шляхом диспергування та запобігання 
утворенню оточених слизом газових скупчень у шлунково-кишковому тракті. Таблетки для 
жування "Метсил Форте" діють у шлунку та кишечнику, змінюючи поверхневе натягнення 
бульбашок газу, не даючи їм об’єднуватися, вивільнюючи та полегшуючи відходження газів 
шляхом відрижки або виходу з кишечнику. Симетикон є інертним у фізіологічному та хімічному 
відношенні. В шлунково-кишковому тракті не адсорбується та виводиться з організму в 
незмінному стані. 

Показання для застосування 

Препарат показаний для полегшення симптомів, які чинять надлишки газу у шлунково-кишковому 
тракті (метеоризм). Рекомендується для симптоматичного лікування багатьох станів, наприклад: 
аерофагії, функціональної диспепсії, метеоризму у післяопераційному періоді, виразки шлунка, 
спастичної або подразненої товстої кишки, дивертикульозу, постхолецистектомічного синдрому, 
хронічного холециститу, а також при рентгенографічному обстеженні органів черевної порожнини 
(жовчного міхура, товстої кишки, нирок). 



Протипоказання 

Не рекомендується для лікування колік, причиною яких не є метеоризм. 

Застосування у період вагітності або годування груддю 

Протипоказань до застосування препарату при вагітності та лактації немає, але застосовувати 
препарат слід лише за суворими показаннями, якщо користь від застосування переважає 
потенційний ризик. 

Вплив на швидкісні реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не 
описаний. 

Застосування у дітей. 

Препарат "Метсил Форте" рекомендований до застосування у дітей старше 1 року. Для 
застосування у дітей молодше 1 року рекомендований препарат "Метсил" у іншій лікарській 
формі. Особливих застережень щодо застосування у дітей старше 1 року немає. 

Спосіб застосування та дози 

Дорослим та дітям віком від 1 року по 1 таблетці 4 рази на день: після їжі (сніданок, обід, вечеря) 
та на ніч. 

Щоб позбутися небажаних газів, слід приймати по дві таблетки три рази на день, починаючи за три 
дні до рентгенографічного обстеження. 

Не приймати більше 500 мг на день без контролю лікаря. 

Передозування 

Не описано. 

Побічні ефекти 

При застосуванні таблеток для жування "Метсил Форте" про побічну дію не повідомлялось. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій 

Невідома. 

Термін придатності 

2 роки. 

Умови зберігання 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 30°С. 

Зберігати у недоступному для дітей місці. 

Упаковка 

Картонна коробка, що містить 3 блістери по 10 таблеток. 

Категорія відпуску 

Без рецепта. 


