
ІНСТРУКЦІЯ 

для медичного застосування препарату 

Метсил Капли 

 

Склад 

Діюча речовина: симетикон; 1 мл суспензії містить симетикону 66,6 мг; 

 
допоміжні речовини: карбомер (Carbopol) 934 P, гідроксипропілметилцелюлоза, натрію бензоат, 
натрію сахарин, барвник Понсо 4R (Е 124) (Food&Red 7), метилпарагідроксибензоат, 
пропілпарагідроксибензоат, ванілін, малиновий ароматизатор (рідкий), натрію цитрат або кислота 
лимонна, вода очищена. 

Лікарська форма 

Суспензія для перорального застосування. 

Гомогенна, в'язка суспензія рожевого кольору. 

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 лікарського засобу "Метсил Краплі" 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. Препарат "Метсил 
Краплі" діє у шлунку та кишечнику, змінюючи поверхневий натяг 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 

Показаний для усунення скупчення газів під час годування груддю або штучного вигодовування 
новонароджених і немовлят. 

Полегшення симптомів, які виникають внаслідок скупчення надлишку газу (метеоризму) у 
шлунково-кишковому тракті у дітей та дорослих. 

Протипоказання 

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



Застосування у період вагітності або годування груддю 

Препарат "Метсил Краплі" показаний до застосування при вагітності та лактації. 

Вплив на швидкісні реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. 

Не описаний. 

Застосування у дітей. 

Особливих застережень щодо застосування у дітей немає. 

Спосіб застосування та дози 

Якщо лікарем не призначено інше, рекомендоване дозування лікарського засобу "Метсил Краплі" 
таке: 

 для новонароджених та немовлят віком до 2 років: 8 крапель чотири рази на день (20 мг); 
 для дітей віком від 2 років та дорослих: 15 крапель чотири рази на день (40 мг) після їжі та 

перед сном. 

Для полегшення введення дозу можна змішувати з водою. Перед уведенням добре перемішати. 

Передозування 

Про випадки передозування не повідомлялося. 

Побічні ефекти 

При застосуванні препарату "Метсил Краплі" про побічну дію не повідомлялось. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій 

Невідомі. 

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 1 флакон, 1 крапельний дозатор. 

Категорія відпуску 

Без рецепта. 

 


