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Benfogamma 50 mg x 100 tabl drażowanych
 

Cena: 59,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 tabletek drażowanych

Postać Drażetki

Producent WORWAG PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benfothiaminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Benfogamma w postaci tabletek drażowanych z benfotiaminą stosować można zapobiegawczo i leczniczo. Na co jest
Benfogamma? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie niedoborów witaminy B1 w organizmie oraz zapobieganie ich skutkom.
Lek stosuje się między innymi w profilaktyce chorób metabolicznych. Substancją czynną tabletek drażowanych Benfogamma jest
benfotiamina. Jest to pochodna tiaminy (wit. B1). Benfotiamina jest związkiem rozpuszczalnym w tłuszczach, który dobrze wchłania się
z przewodu pokarmowego, a w organizmie przekształcany jest do tiaminy. Produkt może być pomocny w przypadku nieprawidłowego
żywienia, gdy pokarmy są ubogie w witaminę B1, poza tym może być wskazany przy intensywnym odchudzaniu oraz przy hemodializie.
Lek stosuje się poza tym w przypadku przewlekłego alkoholizmu i jego powikłań, gdyż alkohol przyczynia się do blokowania wchłaniania
witaminy B1 z pokarmów, prowadząc do jej niedoborów.

W opakowaniu znajduje się 100 tabletek drażowanych Benfogamma. W skład 1 tabletki wchodzi 50 mg benfotiaminy oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z jej treścią, chyba że
lekarz wskaże inaczej. Zazwyczaj zaleca się zapobiegawczo przyjmowanie 1 tabletki Benfogamma w częstotliwości 1-2 razy na tydzień.
Leczniczo natomiast zaleca się stosowanie 1 tabletki drażowanej Benfogamma w częstotliwości 1-3 razy na dobę. Nie powinno się
przekraczać wskazanej dawki leku.

Stosowanie leku Benfogamma może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią pewne działania niepożądane. Aktualnie
jednak brak jest doniesień o skutkach ubocznych przy doustnym stosowaniu Benfogamma. Możliwe jest wystąpienie alergicznej
wysypki skórnej, jeśli lek weźmie pacjent uczulony na składniki preparatu. Lek Benfogamma przeciwwskazania do stosowania również
posiada. Nie powinien być stosowany przez pacjentów z nadwrażliwością na choć jeden ze składników tabletek drażowanych. Pacjentki
spodziewające się dziecka mogą korzystać z produktu wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza.

Skład
Jedna tabletka drażowana zawiera 50 mg benfotiamy.

Wskazania i działanie
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Benfogamma: lek bez recepty, substancja czynna to benfotiamina.
Benfotiamina to rozpuszczalna w tłuszczach pochodna tiaminy (witaminy B1). Rozpuszczalność ta warunkuje dobre
wchłanianie leku, który w ustroju przekształca się w tiaminę. Jest to innowacyjna postać tiaminy, pięć razy bardziej skuteczna,
dłużej działająca, bezpieczna o wysokiej biodostepności i doskonałym wchłanianiu.
Wskazania do stosowania leku Benfogamma to leczenie i zapobieganie skutkom niedoborów witaminy B1 w organizmie.
Stosowana jest w profilaktyce chorób metabolicznych. Poziom tiaminy u osób chorych na cukrzycę jest nawet 75% niższy niż u
osób zdrowych. Benfogamma szybko i bezpiecznie uzupełnia niedobory tiaminy w osoczu prowadzące do rozwoju cukrzycy i jej
powikłań: neuropatii, nefropatii, retinopatii. Zmniejsza dolegliwości o typie mrowienia, pieczenia, zaburzeń czucia, pomaga w
łagodzeniu ostrego bólu. Niedobór witaminy B1 może wystąpić też w następujących przypadkach: nieprawidłowe żywienie
ubogie w witaminę B1, intensywna dieta odchudzająca (głodowa), hemodializa oraz przewlekły alkoholizm (alkohol blokuje
wchłanianie witaminyB1) i powikłania wynikające z przewlekłego alkoholizmu (leczenie neuropatii alkoholowej). Benfogamma
polecana jest również: osobom starszym, z nadwagą, wykonującym ciężką pracę fizyczną, przemęczonym, palaczom oraz
kobietom w okresie menopauzy i cierpiącym na bolesne miesiączki.
Benfotiamina jest substancją o bardzo małej toksyczności i doskonałej tolerancji. Nie wchodzi w interakcje z innymi lekami.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Lek Benfogamma należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarzy. Zazwyczaj stosowana dawka to:

w celach zapobiegawczych: 1 tabletka drażowana 1-2 razy na tydzień;
w celach leczniczych: 1 tabletka drażowana 1-3 razy na dobę.

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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