
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση  (ΓΟΠ) είναι μια λειτουργική 
κατάσταση, η οποία σχετίζεται με ορισμένα τυπικά συμπτώματα όπως;
− Καούρες (οπισθοστερνικός καύσος)
−  Παλινδρόμηση όξινων ή αλκαλικών γαστρικών υγρών κατά την 

κατάκλιση ή από τροφές ή ερεθιστικές ουσίες που  μπορεί να 
προκαλέσουν παλινδρόμηση (αλκοόλ, καφές, τσάι, σοκολάτα, 
εσπεριδοειδή κ.τ.λ.)

− Στομαχικές κράμπες
− Eπώδυνη κατάποση ή δυσκολία κατάποσης (δυσφαγία)
− Ερεθιστικός βήχας
− Δυσφωνία (βραχνάδα, αφωνία)
Αυτά τα συμπτώματα ενδέχεται να συσχετίζονται με διαβρωτικές 
φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του οισοφαγικού βλεννογόνου. Η κακή 
διατροφή ή ο αγχώδης τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά 
την παραγωγή γαστρικών υγρών, αυξάνοντας τα γαστρικά οξέα και 
προκαλώντας μια ενοχλητική και επώδυνη αίσθηση καύσου, ιδίως 
μετά τα γεύματα. Αυτή η υπερβολική οξύτητα μπορεί επίσης να 
γίνει αντιληπτή στην είσοδο του στομάχου ή στο ανώτερο τμήμα του 
στομάχου, με αίσθημα καύσου, στομαχικές κράμπες, τυμπανισμό και 
ναυτία. Η ΓΟΠ μπορεί επίσης να παρατηρηθεί/προκληθεί κατά τον 
ύπνο, καθώς η κατάκλιση προκαλεί παλινδρόμηση των γαστρικών 
υγρών στον οισοφάγο. Καθώς τα τοιχώματα του οισοφάγου δεν είναι 
σχεδιασμένα για να ανέχονται τα γαστρικά οξέα, προκαλείται ένα 
αίσθημα καύσου στο θώρακα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το GERDOFF® είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με μηχανική δράση, 
το οποίο ενδείκνυται για:
Τη συμπτωματική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης. Μειώνει γρήγορα τα συσχετιζόμενα συμπτώματα, 
όπως: καύσο (καούρες), παλινδρόμηση γαστρικών υγρών, επιγαστρικό 
άλγος, ερεθιστικό βήχα και δυσφωνία.
Την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της υπεροξύτητας (περιστασιακός 
πόνος και καύσος στομάχου).
Το GERDOFF® είναι ένας πρωτότυπος και καινοτόμος συνδυασμός 
θειικής χονδροϊτίνης, υαλουρονικού οξέος και υδροξειδίου του 
αργιλίου. Το GERDOFF® προστατεύει από την ερεθιστική δράση του 
υδροχλωρικού οξέος, το οποίο παράγεται στο στομάχι.
−  Τα λειχόμενα δισκία αρχικά διαλύονται μέσα στο στόμα, 

ενεργοποιώντας την παραγωγή σάλιου και παρέχοντας καλύτερη 
επαφή των συστατικών με το οισοφαγικό τοίχωμα, πράγμα που 
αυξάνει την προστασία και τη λίπανση.

−  Η θειική χονδροϊτίνη προσκολλάται στο γαστροοισοφαγικό 
βλεννογόνο, προστατεύοντάς τον ως μόνωση από την προσβολή 
των γαστρικών υγρών.

−  Το υαλουρονικό οξύ, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες προσκόλλησης 
της θειικής χονδροϊτίνης,  προστατεύει και αποκαθιστά τις 
αλλοιώσεις του βλενογόννου του οισοφάγου.

−  Το υδροξείδιο του αργιλίου δρα ως αντιόξινος παράγοντας, 
μειώνοντας την επίδραση των γαστρικών υγρών στον αλλοιωμένο 
βλεννογόνο.

ΣΥΝΘΕΣΗ Θειική χονδροϊτίνη, άλας νατρίου, σακχαρόζη, υδροξείδιο 
αργιλίου, ανθρακικό ασβέστιο, αντισυσσωματικοί παράγοντες: 
μονο-, δι- και τρι-γλυκερίδια λιπαρών οξέων, διοξείδιο σιλικόνης, 
υαλουρονικό νάτριο υψηλού μοριακού βάρους, άρωμα, γλυκαντικό: 
γλυκοριζινικό αμμώνιο. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 λειχόμενα δισκία των 1.100mg

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Δοσολογία για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:
1-2 δισκία μετά τα κυρίως γεύματα και/ή πριν την κατάκλιση ή όπως 
απαιτείται σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων όπως πόνος στο 
στομάχι και καύσος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.
Δοσολογία για παιδιά άνω των 6 ετών: Συνιστάται να χρησιμοποιείται 
το προϊόν μόνον αφού συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. 1 δισκίο μετά 
τα κυρίως γεύματα και/ή πριν την κατάκλιση ή όπως απαιτείται σε 
περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων όπως πόνος στο στομάχι και 
καύσος. Εάν είναι απαραίτητο, το δισκίο μπορεί να διχοτομηθεί σε δύο 
ίσες δόσεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αρχίστε διαλύοντας τα δισκία μέσα στο στόμα, 
κατόπιν μασώντας τα. Μετά την κατάποση μπορείτε να πιείτε νερό ή γάλα.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η παρατεταμένη χρήση του προϊόντος 
μπορεί να προκαλέσει δυσκοιλιότητα, λόγω της στυπτικής δράσης του 
αργιλίου. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Νεφρική ανεπάρκεια, υποφωσφαταιμία, γνωστή 
υπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά.
ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Χρησιμοποιείστε το προϊόν αφού 
συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Το προϊόν δεν περιέχει γλουτένη, λακτόζη και παράγωγα γάλακτος.
Το προϊόν περιέχει αργίλιο, το οποίο μπορεί να επιδράσει στην 
απορρόφηση άλλων φαρμάκων. Τα κιτρικά μπορεί να αυξήσουν 
την απορρόφηση του αργιλίου. Εάν λαμβάνετε και άλλα φάρμακα 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη λήψη του προϊόντος. Μην 
λαμβάνετε άλλα φάρμακα 1 ώρα πριν και 2 ώρες μετά από τη λήψη 
του προϊόντος.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. Σε περίπτωση ανεπιθύμητης 
ενέργειας, διακόψτε τη θεραπεία και απευθυνθείτε σε έναν ιατρό. Μετά 
από μια σύντομη περίοδο θεραπείας χωρίς αισθητά αποτελέσματα, 
απευθυνθείτε σε έναν ιατρό.
Το προϊόν περιέχει σακχαρόζη, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη από τους διαβητικούς ασθενείς.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που 
αναγράφεται επάνω στη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης ισχύει για 
το προϊόν όταν αποθηκεύεται σωστά στη συσκευασία του εμπορίου.
Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από τις 
πηγές θερμότητας.
Φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

ΛΕΙΧOΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν
για την αντιµετώπιση του καύσου και
της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης
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www.sofarswiss.com
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