
Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 

 

Stompax tabletta 

 

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, 

olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos 

információkat tartalmaz! 
Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a 

betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által 

elmondottaknak megfelelően alkalmazza! 

– Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is 

szüksége lehet! 

– Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is 

vonatkozik. 

– Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak! 

 

Emésztést elősegítő, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását 

népgyógyászati megfigyelések és szakirodalmi adatok igazolják. 

 

Mi a készítmény hatóanyaga? 

2 mg kamillaolaj [Matricaria recutita L.; aetheroleum], 5 mg köményolaj [Carum carvi L. 

aetheroleum], 5 mg édesköményolaj [Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce 

(Miller) Thellung; aetheroleum], és 5 mg borsos-mentaolaj [Mentha x piperita L.; 

aetheroleum] /tabletta. 

 

Mit tartalmaz még a készítmény?  

Segédanyagok: kolloid szilicium-dioxid, magnézium-sztearát, talkum, szorbit. Filmbevonat: 

eritrozin E127, makrogol 6000, talkum, titán-dioxid, hipromellóz, Eudragit L. 

 

Mikor ajánlott a tabletta szedése? 

Emésztési zavarok mérséklésére, puffadtság, teltségérzet megszüntetésére, székrekedés 

okozta hasi szélgörcsök oldására.  

 

Mikor nem szabad a tablettát szedni? 
A tabletta összetevőivel és az egyéb Apiaceae (Umbelliferrae; ánizs, koriander, kapor, zeller 

és kömény) családba tartozókkal vagy anetollal szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) 

esetén.  

Nem szedhető a készítmény epeút elzáródása és egyéb epebetegség esetén sem.  

 

Mit kell tudni a tabletta szedésének elkezdése előtt? 

Elővigyázatosan szedhető a tabletta emésztőrendszeri traktus gyulladása vagy fekélyesedése 

esetén. Nem ajánlott a szedése azoknak, akiknél májbántalom, epevezeték gyulladás, 

(gyomor)savhiány, epekövesség vagy más epevezeték rendellenesség áll fenn. 

 

Szedhetik-e gyermekek a tablettát? 

A tabletta szedése csak 14 éves kor feletti serdülőknek javasolt. 

 

Szedhető-e a tabletta más gyógyszerekkel? 



Nem állnak rendelkezésre adatok a tabletta más gyógyszerekkel történő egyidejű 

alkalmazására vonatkozóan. Amennyiben Ön krónikus betegségre szed gyógyszert, úgy a 

tabletta szedéséről tájékoztassa kezelőorvosát. 

 

Mit kell megfontolni várandósság- és szoptatás ideje alatt? 

Ha Ön várandós vagy szoptat, a készítmény alkalmazása biztonsági adatok hiányában nem 

javasolt. 

 

Mire kell még ügyelnie a készítmény szedése során? 
A tabletta 313,7 mg szorbitot tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa korábban már 

figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi 

szedni a tablettát. 

 

Hogyan és milyen adagolásban kell a tablettát bevenni? 

Ajánlott adag:  – Felnőttek: 3-szor 1-2 tabletta 

    – Serdülők 14 éves kor fölött: 3-szor 1 tabletta. 

A tabletta naponta legfeljebb 5 alkalommal vehető be a javasolt adagban. 

 

Alkalmazás módja: A tabletta bevétele étkezések után vagy szükség esetén nehezen 

emészthető fűszeres, zsíros étel fogyasztása után javasolt. 

 

Alkalmazás időtartama: A készítmény folyamatosan is szedhető a tünetek megszűnéséig. 

Amennyiben 2 hétig tartó Stompax tabletta szedése után sem enyhülnek, esetleg 

rosszabbodnak panaszai, keresse fel kezelőorvosát. 

 

Milyen mellékhatásai lehetnek a tablettának? 
Az alkotórészekkel szembeni egyéni túlérzékenység esetén allergiás reakciók jelentkezhetnek 

a bőrön (viszketés, bőrkiütés), a légutakban (fészkes- és ernyősvirágzatúakkal szembeni 

túlérzékenység, nehézlégzés, Quincke-szindroma, érrendszeri kollapszus, anafilaxiás reakció), 

és az emésztő-rendszerben (hányinger, hányás, gyomorégés).  

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra 

is vonatkozik. 

 

Mire kell még ügyelni a tabletta szedése során?   

Gyermekektől elzárva tartandó! 

 

Hogyan kell tárolni a készítményt?  

Legfeljebb 25° C-on tárolandó. A tabletta gyermekektől elzárva tartandó! 

 

Csomagolási egység:  50 db 

 

Nyilvántartási szám: OGYI-221/1991 

 

Gyártó/forgalomba hozatali engedély jogosultja: 
Sinnex Műszaki Fejlesztő Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A 


