
ESOXX® ONE 

 

Saqueta Monodose 

Dispositivo médico para o tratamento do refluxo gastroesofágico 

 

INDICAÇÕES: ESOXX® ONE é um dispositivo médico com uma ação mecânica que 

promove o rápido alívio dos sintomas relacionados com o refluxo gastroesofágico 

como: azia, dor epigástrica, refluxo ácido, tosse irritativa e disfonia. 

 

A doença do refluxo gastroesofágico, designada de DRGE, caracteriza-se pelos 

sintomas (azia, refluxo ácido, tosse irritativa e disfonia) que pode ou não estar 

associada a lesões inflamatórias e erosivas da mucosa esofágica. Em geral, a DRGE é 

exacerbada pela posição supina e os sintomas poderão piorar à noite. 

 

ESOXX® ONE é a associação de ácido hialurónico e sulfato de condroitina que resulta 

numa barreira de defesa da mucosa gastroesofágica original e inovadora. 

 

A presença de um componente com elevada bioadesividade (poloxâmero 407) 

na formulação de ESOXX® ONE que aumenta a estabilidade da adesão do ácido 

hialurónico/sulfato de condroitina à superfície da parede esofágica, contribui para a 

proteção contra a ação do ácido clorídrico produzido no estômago. 

 

O sulfato de condroitina também tem uma ação promotora do processo de natural 

de reparação da mucosa gastroesofágica. 

 

COMPOSIÇÃO: ácido hialurónico, sulfato de condroitina, polivinilpirrolidona, xilitol 

C, benzoato de sódio, sorbato de potássio, aromatizantes, água desmineralizada e 

poloxâmero 407. 

 

  



APRESENTAÇÕES: 20 saquetas de 10 ml (saquetas monodose). 

 

DOSE E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: administrar uma saqueta (dose única) após 

as principais refeições e antes de deitar ou de acordo com a recomendação médica. 

 

CONTRAINDICAÇÕES: nenhuma em particular, com exceção de casos de 

hipersensibilidade a qualquer dos componentes do produto. Em caso de efeitos 

indesejáveis suspenda o tratamento e contacte o seu médico. Apesar de não serem 

conhecidos efeitos indesejáveis o produto não deve ser utilizado durante a gravidez 

ou nos primeiros meses de amamentação. Em qualquer dos casos deverá consultar 

previamente o seu médico. 

 

ADVERTÊNCIAS: não deverá exceder a dose recomendada. Não são conhecidas 

interações com outros produtos de administração oral. Se os sintomas persistirem 

consulte o seu médico. Não administrar o produto a crianças com idade inferior a 12 

anos. Não utilize o produto para além da data de validade impressa na embalagem. 

Guarde em local seco, longe de fontes de calor. Não congele. Manter fora do alcance 

das crianças. 
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