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Bioprazol Bio Control x 14 kaps dojelitowych
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 14 kaps dojelitowych

Postać Kapsułki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest omeprazol (Omeprazolum).
Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 10 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki leku to:
peletki: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą), powidon K30, sodu laurylosiarczan,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), trisodu fosforan dwunastowodny, hypromeloza 6 cP, trietylu cytrynian, kwasu
metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, tytanu dwutlenek (E171), talk; korpus kapsułki:
żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (El71), żółcień chinolinowa (E104), erytrozyna (E127); wieczko kapsułki:
żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (El71), żelaza tlenek czerwony (E172), erytrozyna (E127); tusz drukarski
(TekPrint SB-0007P White Ink): tytanu dwutlenek (E171), szelak, powidon, glikol propylenowy, sodu wodorotlenek.

Wskazania i działanie

Bioprazol Bio Control w postaci kapsułek dojelitowych, twardych zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do
grupy leków określanych mianem „inhibitorów pompy protonowej”. Ich działanie polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego
wydzielanego w żołądku.
Bioprazol Bio Control jest stosowany u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-
przełykowego (np. zgaga i zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej – kwaśnego odbijania).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zwykle stosowana dawka wynosi: dwie kapsułki 10 mg raz na dobę przez 14 dni.
Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z lekarzem.
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W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.
Sposób przyjmowania:

Zaleca się przyjmowanie kapsułek rano.
Kapsułki należy przyjmować przed jedzeniem (na czczo).
Należy połykać kapsułki w całości, popijając połową szklanki wody. Nie wolno żuć ani kruszyć kapsułek

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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