
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Helicid control (Helicid) 10 mg x 28 kaps
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 kaps

Postać Kapsułki

Producent ZENTIVA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Helicid control to lek w postaci kapsułek dojelitowych, który dzięki zawartości inhibitora pompy protonowej hamuje wydzielanie kwasu
solnego w żołądku. Może okazać się to pomocne między innymi w przypadku osób cierpiących na owrzodzenia lub refluks
przełykowy.

Substancją czynną leku Helicid control jest omeprazol – w jednej tabletce znajduje się 10 mg tego środka. Oprócz niego w skład
produktu wchodzą również: laktoza bezwodna, sacharoza ziarenka, hydroksypropyloceluloza, fosforan dwunastowodny disodu,
laurylosiarczan sodu, hypromeloza, makrogol 6000, talk, kwasu metakrylowego-etylu akrylanu kopolimer (1:1), tlenek czarny żelaza,
dwutlenek tytanu, tlenek żółty żelaza, tlenek czerwony żelaza, żelatyna.

Działanie i przyjmowanie leku Helicid Control
Lek w postaci kapsułek zawiera w swoim składzie omeprazol (Omeprazolum). Działanie tego składnika opiera się na odwracalnym
hamowaniu aktywności pompy protonowej. Konsekwencją tego jest zmniejszenie wydzielania przez ściany żołądka kwasu solnego. Lek
może pomóc w leczeniu objawów choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy spowodowanej stosowaniem niesteroidowych leków
przeciwzapalnych. Wskazaniem do stosowania leku może być także refluks przełyku i refluksowe zapalenie przełyku. Efektem refluksu
mogą być dolegliwości bólowe, uczucie pieczenia w klatce piersiowej oraz gardle.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Jeśli nie zostały one przedstawione, należy postępować według
instrukcji zawartej w ulotce. Lek ma postać tabletki, którą należy przyjmować doustnie z posiłkiem lub na czczo – najlepiej robić to w
godzinach porannych. Kapsułek nie wolno gryźć, ale w przypadku problemów z przełykaniem można je otworzyć i połknąć (bez
rozgryzania) środek znajdujący się w środku. Standardowo przyjmuje się dwie tabletki raz na dobę. Kuracja powinna trwać dwa
tygodnie. Wielkość dawek, czas kuracji oraz częstotliwość stosowania może się różnić w zależności od schorzenia, w którego leczeniu
produkt jest przyjmowany. Wszelkie modyfikacje związane z dawkowaniem należy skonsultować z lekarzem lub specjalistą.

Przeciwwskazania do stosowania Helicid Control
Jak każdy lek, także Helicid control nie powinien być przyjmowany przez każdego. Podstawowym przeciwwskazaniem jest
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nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, przede wszystkim na substancję czynną – omeprazol. Unikać przyjmowania leku
należy także w przypadku uczulenia na środki z grupy inhibitorów pompy protonowej. Przeciwwskazaniem jest także przyjmowanie
nelfinawiru. Bez wskazania lekarza nie powinno się stosować tego leku dłużej niż przez czternaście dni. Nie zaleca się stosowania leku
uzupełniająco. Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji, przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy zgłosić lekarzowi
wszelkie inne środki przyjmowane obecnie, w niedalekiej przeszłości oraz planowane do stosowania. Nie ma przeciwwskazań, aby
stosować lek na pusty żołądek. Konieczne jest zasięgnięcie opinii lekarskiej w przypadku kobiet w ciąży i tych karmiących piersią. W
przypadku wystąpienia niektórych działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy czy niewyraźne widzenie należy powstrzymać się od
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Podczas stosowania leku u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane. Ryzyko ich wystąpienia jest zazwyczaj
równoważone przez korzyści wynikające z przyjmowania tego produktu leczniczego. Często, a więc nawet u co dziesiątego pacjenta,
wystąpić mogą wymioty, biegunka, nudności, ból głowy, wzdęcia, zaparcia lub łagodne polipy żołądka. Niezbyt często, a więc u jednej na
tysiąc osób, pojawić się może obrzęk stóp i kostek, złe samopoczucie, wysypka, zawroty głowy, zaburzenia snu, senność oraz zmiany w
wynikach badań czynności wątroby. Spośród rzadko występujących skutków ubocznych, u jednej osoby na tysiąc, wymienić można
suchość w jamie ustnej, zmiany w liczbie białych krwinek i płytek krwi, obrzęk warg, języka, niewyraźne widzenie, pobudzenie,
przygnębienie, zwiększona potliwość, wysypka czy wypadanie włosów. Bardzo rzadko, a więc statystycznie u jednej osoby na dziesięć
tysięcy, zauważyć można ciężkie zaburzenia wątroby, omamy, osłabienie mięśni, zmiany w morfologii krwi czy ginekomastię.

Skład

Każda kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu.

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania leku Helicid w kapsułkach obejmują:
Zastosowanie u pacjentów dorosłych

Leczenie owrzodzenia dwunastnicy
Zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
Leczenie owrzodzenia żołądka
Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka
W skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, terapia eradykacyjna Helicobacter pylori (H. pylori) w chorobie wrzodowej
Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ ( niesteroidowych leków przeciwzapalnych )
Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ (niesteroidowych leków
przeciwzapalnych) u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
Długoterminowe leczenie podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku
Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku
Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona
Leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat

W skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którykolwiek składnik produktu. Omeprazolu, podobnie jak innych
leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, nie należy podawać jednocześnie z nelfinawirem.

Dawkowanie
Dawkowanie u dorosłych
Leczenie owrzodzenia dwunastnicy
U pacjentów z czynną chorobą wrzodową dwunastnicy zalecana dawka to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie
następuje w ciągu dwóch tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas
kolejnych dwóch tygodni podawania leku. U pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oporną na leczenie, zaleca się stosowanie
dawki 40 mg raz na dobę, a wygojenie uzyskuje się zwykle w okresie czterech tygodni.
Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy
W celu zapobiegania nawrotom owrzodzeń dwunastnicy u pacjentów H. pylori-ujemnych oraz gdy eradykacja H. pylori nie jest możliwa
zaleca się stosowanie produktu leczniczego w dawce 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów wystarczającą może być dawka
dobowa 10 mg. W razie niepowodzenia terapii dawka może zostać zwiększona do 40 mg na dobę.
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Leczenie owrzodzeń żołądka
Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których w
tym czasie nie doszło do zagojenia, proces ten zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia. U pacjentów z
owrzodzeniem żołądka opornym na leczenie, zalecane jest stosowanie produktu leczniczego w dawce 40 mg raz na dobę, a wygojenie
uzyskiwane jest zwykle w okresie ośmiu tygodni.
Zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka
W celu zapobiegania nawrotom owrzodzenia żołądka u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na leczenie zaleca się stosowanie
produktu leczniczego w dawce 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka ta może być zwiększona do 40 mg raz na dobę.
Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
W leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) zalecane
jest stosowanie produktu leczniczego w dawce 20 mg jeden raz na dobę. U większości pacjentów wygojenie zmian następuje w ciągu
czterech tygodni. U pacjentów, u których w tym czasie nie doszło do pełnego wygojenia po wstępnej serii podawania leku, proces ten
zachodzi zwykle podczas kolejnych czterech tygodni leczenia.
Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ
(niesteroidowych leków przeciwzapalnych) u pacjentów z podwyższonym ryzykiem ich wystąpienia W profilaktyce owrzodzeń żołądka
lub owrzodzeń dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z podwyższonym ryzykiem ich wystąpienia (wiek> 60 lat,
wcześniejsze występowanie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, wcześniejsze występowanie krwawień z górnego odcinka przewodu
pokarmowego) zaleca dawka to 20 mg jeden raz na dobę.
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę. U większości pacjentów gojenie następuje w ciągu czterech tygodni. U pacjentów, u których nie
doszło do zagojenia w czasie pierwszego etapu leczenia, proces ten zwykle zachodzi podczas kolejnych czterech tygodni leczenia.
U pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku stosuje się dawkę 40 mg raz na dobę, a wygojenie zmian uzyskuje się zwykle w
okresie ośmiu tygodni.
Długoterminowe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wygojonym refluksowym zapaleniem przełyku
W długotrwałym leczeniu podtrzymującym pacjentów, po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku, zaleca się podawanie produktu
leczniczego w dawce 10 mg raz na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 20-40 mg raz na dobę.
Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku
Zalecana dawka to 20 mg raz na dobę. Ponieważ możliwa jest odpowiednia reakcja na dawkę 10 mg na dobę, wskazane jest rozważenie
indywidualnego dostosowania dawkowania.
Jeżeli kontrola objawów nie została osiągnięta po czterech tygodniach leczenia produktem leczniczym w dawce 20 mg na dobę,
zalecane jest przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych.
Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona
U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie, a leczenie kontynuować dopóki istnieją wskazania
kliniczne. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg na dobę. Skuteczną kontrolę uzyskiwano u wszystkich pacjentów z
ciężką postacią choroby oraz niewystarczającą reakcją na inne sposoby leczenia, a u ponad 90% pacjentów skuteczne jest leczenie
podtrzymujące dawką z zakresu od 20 mg do 120 mg na dobę. Dawki omeprazolu większe niż 80 mg na dobę należy podawać w dwóch
dawkach podzielonych.
Dawkowanie u dzieci
Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku
Zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:

≥1 roku 910-20 kg) 10 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 20 mg na dobę
≥2 lat (> 20 kg) 20 mg raz na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 40 mg na dobę

Refluksowe zapalenie przełyku: Okres leczenia wynosi 4-8 tygodni.
Leczenie objawowe zgagi oraz zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku: Okres leczenia wynosi 2-4
tygodni. Jeżeli kontroli objawów nie uzyskano po 2-4 tygodniach leczenia, pacjent powinien zostać poddany dalszym badaniom
diagnostycznym.
Dzieci i młodzież w wieku powyżej 4 lat
Leczenie wrzodów dwunastnicy wywołanych zakażeniem H. pylori
Leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza-specjalistę.
Sposób podawania leku
Zalecane jest przyjmowanie produktu Helicid w kapsułkach rano, najlepiej unikać podawania z posiłkiem, przez połknięcie ich w całości
popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie wolno żuć ani kruszyć.
Pacjent może otworzyć kapsułkę, a zawartość połknąć bezpośrednio, popijając połową szklanki wody lub po jej zmieszaniu z lekko
kwaśnym płynem, np. sokiem owocowym lub musem jabłkowym lub po wymieszaniu z wodą niegazowaną.
Ewentualnie pacjenci mogą ssać kapsułkę i połknąć peletki z połową szklanki wody. Powlekanych peletek dojelitowych nie wolno żuć.

Działania niepożądane
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Do najczęściej występujących działań niepożądanych omeprazolu (występujących u 1-10% pacjentów) należą: bóle głowy, ból brzucha,
zaparcie, biegunka, wzdęcie oraz nudności/wymioty.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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