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Gastro-oesofageale refluxziekte (in het Engels: GERD,
Gastro-Esophageal Reflux Disease), is een functionele
ziekte die gepaard gaat met een aantal typische symptomen, zoals:
• zuurbranden in de borst (retrosternale pyrosis)
• regurgitatie, of het terugstromen naar de mond van
zure of alkalische maaginhoud, veroorzaakt door de
lichaamspositie, door voedingsmiddelen of door prikkelende
producten die de reflux vergemakkelijken (alcohol,
koffie, thee, chocolade, citrusvruchten)
• krampen
• niet pijnlijke slikproblemen (dysfagie)
• prikkelhoest
• dysphonie (heesheid, geen stem hebben)
De symptomen kunnen al dan niet samengaan met erosieve, inflammatoire beschadigingen van het slijmvlies van
de slokdarm. Een onaangepaste voeding of een uitbundige
levensstijl kunnen de productie van maagzuur aanwakkeren, waardoor het gehalte aan maagzuur verhoogt, met
als gevolg onaangenaam en pijnlijk zuurbranden en dit
vooral na de maaltijd. Dit bovenmatig zuurgehalte kan
ook ter hoogte van de overgang van de slokdarm naar
de maag gevoeld worden en daar zuurbranden, krampen,
een opgeblazen gevoel, misselijkheid en een zwaar
gevoel veroorzaken. Gastro-oesofageale reflux kan ook
optreden tijdens de nachtrust, aangezien de rugligging
het terugvloeien van maagsap in de slokdarm bevordert.
Aangezien de slokdarm niet over een aangepaste bescherming tegen maagzuur beschikt, kan dit aanleiding geven
tot zuurbranden in de thoracale regio.

INDICATIES
Gerdoff is een medisch hulpmiddel met een mechanische
werking, dat gebruikt wordt in volgende gevallen:
• symptomatische behandeling van gastrooesofageale
refluxziekte. Het verlicht snel de hieraan verbonden
symptomen zoals: zuurbranden, zure oprispingen,
pijn in de borststreek, prikkelhoest en gebrekkige
stemvorming.
• symptomatische behandeling van overmatig maagzuur (af en toe maagpijn en zuurbranden).
Gerdoff is een originele en innoverende samenvoeging
van chondroitine sulfaat, hyaluronzuur en aluminium
hydroxide. Gerdoff draagt bij tot de bescherming
tegen de irriterende werking van het zoutzuur dat
door de maag wordt aangemaakt.
• De aanbiedingsvorm als tablet om in de mond op te
lossen, stimuleert het aanmaken van speeksel. Dit
verbetert het contact van de bestanddelen met de
wand van de slokdarm en bevordert de beschermende
en smerende werking.
• Chondroïtine sulfaat hecht zich aan de gastro-oesofageale mucosa en beschermt deze door haar af
te schermen tegen de aanval van het maagzuur.
Hyaluronzuur, in combinatie met het hechtvermogen
van chondroïtine sulfaat beschermt het beschadigde
weefsel van de slokdarm en bevordert het herstel.
• Aluminium hydroxide werkt als antacidum en
vermindert de agressiviteit van het maagzuur op de
beschadigde mucosa.

SAMENSTELLING
Chondroitinesulfaat, natriumzout, saccharose, aluminiumhydroxide, calciumcarbonaat, antiklontermiddel:
mono-, di- en triglyceriden uit vetzuren, siliciumdioxide,
hyaluronzuur met hoog moleculair gewicht, aroma’s,
zoetmiddel: ammonium glycyrrhizinaat.
VERPAKKING
20 tabletten van 1100 mg om in de mond op te lossen.
DOSERING EN GEBRUIKSAANWIJZING
Dosering
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 1 á 2 tabletten na de hoofdmaaltijden en voor het slapengaan of
volgens noodzaak bij het optreden van symptomen zoals
pijn en zuurbranden, volgens medisch advies. Kinderen
ouder dan 6 jaar: het is aangeraden om het product enkel
te gebruiken na overleg met de behandelende arts. 1 tablet na de hoofdmaaltijden en/of voor het slapengaan, of
volgens noodzaak bij het optreden van symptomen zoals
maagpijn en maagzuur (pyrosis). Indien noodzakelijk, kan
de tablet langs de breukstreep gehalveerd worden.
Gebruiksaanwijzing
De tabletten eerst in de mond oplossen en vervolgens
fijnkauwen. Nadat ze ingenomen zijn kan er ook water of
melk gedronken worden.

ZWANGERSCHAP EN LACTATIE
Het product gebruiken na overleg met uw behandelende
arts.
WAARSCHUWINGEN
Het product bevat geen gluten, geen lactose of bijproducten van melk. Dit product bevat aluminium hetgeen
bij gelijktijdige inname met geneesmiddelen de werking
van die geneesmiddelen kan beïnvloeden. Citraten kunnen
de opname van aluminium vergroten. Het wordt daarom
aanbevolen om geneesmiddelen ofwel 1 uur vóór, danwel
2 uur na inname van dit product in te nemen, en alleen
volgens de aanwijzingen van uw arts.
De aanbevolen dosering niet overschrijden. Als bijwerkingen optreden moet u de behandeling onderbreken en
uw arts raadplegen. Na een korte behandeling zonder
noemenswaardig resultaat, dient u uw arts te raadplegen.
Het product bevat saccharose. Diabetespatiënten dienen
hiermee rekening te houden. Het product niet gebruiken
na de vervaldatum die op de verpakking vermeld is. De
vervaldatum is van toepassing op een correct bewaard
product met een ongeschonden verpakking. De verpakking bewaren op een koele en droge plaats, ver van elke
warmtebron. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

BIJWERKINGEN
Bij langdurig gebruik van het product kan constipatie
optreden, dit als gevolg van de astringerende werking
van aluminium.
CONTRA-INDICATIES
Nierinsufficiëntie. Hypofosfatemie. Bekende overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.
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