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Ranigast S-O-S medicīniska ierīce 

Košļājamas tabletes 

• MAZINA GASTROEZOFAGEĀLĀ ATVIĻŅA SIMPTOMUS (piemēram, grēmas un 

vēdersāpes) 

• MAZINA HIPERACIDITĀTI  

• AIZSARGĀ KUŅĢA GĻOTĀDU 

 

1. Identifikācija, sastāvs un mērķis  

Ranigast S-O-S ir paredzēts gastroezofageālā skābes atviļņa simptomu, piemēram, grēmu un 

vēdersāpju, mazināšanai. 

Ranigast S-O-S dod iespēju kontrolēt kuņģa hiperaciditāti, novēršot dedzināšanas sajūtu, vēdersāpes 

un dispepsiju. 

Ranigast S-O-S ir efektīvs neatkarīgi no problēmas pamatcēloņa. Turklāt to var lietot arī kā 

papildlīdzekli pacientiem ar gastrītu. 

 

1.1 Darbības mehānisms 

Ranigast S-O-S satur dažādas sinerģistiskas vielas, kas darbojas kuņģa vidē. Medicīniskās ierīces 

sastāvs - nātrija algināts, algīnskābe, nātrija bikarbonāts un kalcija karbonāts - nodrošina ātru 

iedarbību. 

 

Algināti ir īpaši, no noteikta veida aļģēm iegūti polisaharīdi. Nokļūstot kuņģa skābajā vidē, šīs 

šķiedrvielas ļoti ātri izraisa gela veidošanos. Šis gels pārklāj un aizsargā kuņģa gļotādu.  

 

Bikarbonāta un karbonāta kombinācija neitralizē kuņģa skābo vidi.  Turklāt oglekļa dioksīda burbuļus, 

kas veidojas, reaģējot ar sālsskābi, saista algināta gels, pārveidojoties putās, kas noklāj kuņģa sulas 

virsmu un mazina atviļņa epizožu skaitu. 

 

1.2 Sastāvdaļas 

Katrā tabletē ir 200 mg nātrija algināta, 50 mg algīnskābes, 80 mg nātrija bikarbonāta, 140 mg kalcija 

karbonāta. 
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Palīgvielas 

Mannīts, sukraloze, silīcija dioksīds, augu izcelsmes magnija stearāts, glicerīna behenāts, ingvera 

ekstrakts, ingvera ēteriskā eļļa, citrona un piparmētru aromātvielas. 

 

2. Iepakojums 

Vienā kastītē ir 12 vai 24 tabletes. 

 

3. Devas un lietošanas veids 

Pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma: ieteicams lietot 2 tabletes pēc galvenās maltītes, pēc 

tam var uzdzert nedaudz ūdens.  

Bērniem (6-12 gadi): ieteicams lietot vienu tableti pēc galvenās maltītes, pēc tam var uzdzert nedaudz 

ūdens. 

 

Šīs devas efektīvi mazina kuņģa hiperaciditāti un novērš gastroezofageālo atvilni. Nepārsniegt ieteikto 

devu. 

 

4. Blakusparādības 

Medicīniskās ierīces Ranigast S-O-S sastāvdaļas ir drošas, pilnīgi bioloģiski saderīgas un ar labu 

panesamību, kas pierādīts specifiskās pārbaudēs. 

Lietojot terapeitiskā efekta sasniegšanai nepieciešamās devās, blakusparādības, par kuram tika ziņots, 

bija aizcietējums vai īslaicīga caureja. 

Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu. 

 

5. Mijiedarbība ar uztura bagātinātājiem un zālēm 

Medicīniskās ierīces Ranigast S-O-S sastāvdaļu mijiedarbība ar uztura bagātinātājiem nav zināma. 

Taču parasti visi uztura bagātinātāji, to vidū vitamīni, uzturvielas, augu izcelsmes un homeopātiskie 

līdzekļi jālieto vismaz divas stundas pirms vai divas stundas pēc medicīniskās ierīces Ranigast S-O-S 

lietošanas. 

 

5.1 Zāļu mijiedarbība 

Fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ Ranigast S-O-S var aizkavēt vai mazināt vienlaikus lietoto vielu un 

zāļu uzsūkšanos. Tādēļ konsultējieties ar ārstu, pirms sākat lietot tādu preparātu kā Ranigast S-O-S, 

īpaši tad, ja lietojat pretapaugļošanās tabletes. 

Ranigast S-O-S lietošanai vienlaikus ar tādām zālēm kā omeprazols, cimetidīns vai cisaprīds, 

kontrindikāciju nav; taču šajos gadījumos ieteicams konsultēties ar ārstu.  
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6. Uzglabāšana 

Uzglabāt Ranigast S-O-S sausā vietā un sargājot no tiešas siltuma vai gaismas iedarbības.  

Nelietot, ja iepakojums ir bojāts. 

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 

Uzglabāt ierīci līdz 25°C temperatūrā. 

 

7. Brīdinājumi un piesardzība lietošanā 

Šī medicīniskā ierīce pamatā ir paredzēta lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma. Taču Ranigast 

S-O-S dažkārt var lietot bērniem no 6 gadu vecuma vai pusaudžiem, norādot, ka 6-12 gadus veciem 

bērniem deva ir jāsamazina uz pusi un preparāts jālieto atbilstoši ieteikumiem. Šaubu gadījumā 

konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. 

Grūtniecības vai krūts barošanas laikā preparātu ieteicams lietot tikai pēc konsultēšanās ar 

ārstu. 

Nepārsniegt ieteikto devu, jo lielāka deva var izraisīt aizcietējumu vai īslaicīgu caureju.  

Preparāts ir kontrindicēts hroniska aizcietējuma vai caurejas, nieru slimības vai hroniskas sirds 

mazspējas gadījumā. 

Nelietojiet Ranigast S-O-S ilgāk par 30 dienām. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu. 

Ja pēc noteikta preparāta lietošanas laika simptomi nav nepārprotami mazinājušies, ieteicams 

konsultēties ar ārstu. 

Katra tablete ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai. Tablete no blistera jāizņem tieši pirms lietošanas. 

Nelietojiet tableti tad, ja nepanesat preparāta sastāvdaļas vai Jums ir diagnosticēta paaugstināta jutība 

pret tām. 

  

8. Derīguma termiņš 

Nelietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma. 

Derīguma termiņš attiecās uz pareizi uzglabātu un nebojāto medicīniskās ierīces iepakojumu.  

 

9. Iznīcināšana 

Ar ierīci, kurai beidzies derīguma termiņš, jārīkojas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumiem. 

Nekādā gadījumā neizmetiet preparātu vai tā iepakojumu apkārtējā vidē.  
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Izplatītājs:  

Polpharma SA 

Ul. Pelplińska 19 

83-200 Starogard Gdański 

Polija 

 

Pēdējo reizi pārskatīts 04.2017.  


