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Polprazol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe, twarde, 14 sztuk
 

cena: 14,01 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała przełyk, żołądek

Opakowanie 14 sztuk

Postać kapsułka

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

omeprazol

Wskazania nadkwaśność, refluks, wrzody, zgaga

Opis produktu
 

Wskazania:
Polprazol Max jest stosowany u pacjentów dorosłych w leczeniu krótkotrwałym objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i
zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

Właściwości:
Polprazol Max zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków określanych jako "inhibitory pompy
protonowej". Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.
Refluks polega na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, w którym wskutek tego może dojść do rozwoju stanu zapalnego i
towarzyszącego mu bólu. Może to powodować występowanie takich objawów, jak uczucie palącego bólu w klatce piersiowej
wstępującego aż do gardła (zgaga) oraz kwaśnego smaku w jamie ustnej (w wyniku odbijania kwaśnej treści). W celu uzyskania
złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Sposób użycia:
Zwykle stosowana dawka to: jedna kapsułka (20 mg) raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy
skontaktować się z lekarzem. W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.
Kapsułki można przyjmować łącznie z posiłkiem lub na czczo.
Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek. Jest to ważne,
ponieważ kapsułki zawierają peletki, które zapobiegają rozkładowi leku przez kwas zawarty w żołądku.

Jest ważne, aby peletki nie uległy uszkodzeniu. Te peletki zawierają substancję czynną omeprazol i są zabezpieczone przed rozpadem w
żołądku w celu umożliwienia jej wchłaniania z jelita. Peletki uwalniają substancję czynną w jelicie, gdzie jest ona wchłaniana, a następnie
działa.
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Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

Substancją czynną leku jest omeprazol.

Każda kapsułka zawiera peletki dojelitowe zawierające po 20 mg omeprazolu.

Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu
laurylosiarczan, powidon K30, potasu oleinian, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu
cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Przeciwwskazania:

jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol,
esomeprazol),
jeżeli pacjent przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polprazol Max należy porozmawiać ze swoim lekarzem
lub farmaceutą.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku zauważenia którychkolwiek spośród poniższych rzadkich lecz poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać
przyjmowania leku Polprazol Max oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Nagłe świsty, obrzmienie warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub utrudnienie przełykania (ciężka reakcja
alergiczna).
Zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy lub złuszczaniem. Możliwe jest także powstawanie dużych pęcherzy i
krwawienia w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych. Może to być zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczna
rozpływna martwica naskórka.
Zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń czynności wątroby.
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