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Bioprazol Bio Max 20 mg x 14 kaps dojelitowych
 

Cena: 12,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bioprazol Bio Max w postaci kapsułek twardych dojelitowych stosowany jest przy krótkotrwałym leczeniu zgagi i zarzucaniu treści
żołądkowej u osób dorosłych. Jego substancja czynna jest inhibitorem pompy protonowej, dzięki czemu zmniejsza ilość
produkowanego w żołądku kwasu, redukując tym samym nieprzyjemne dolegliwości, z którymi zmaga się pacjent.

Kiedy zażywać Bioprazol Bio Max? Wskazaniem do stosowania leku są objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. Schorzenie to polega
na cofaniu się kwasu z żołądka do przełyku, co skutkuje uszkodzeniami śluzówki, rozwinięciem stanu zapalnego, a także bólem. Lek
może być przydatny w przypadku wystąpienia zgagi lub zarzucania kwaśnej treści żołądkowej, a także takich objawów, jak uczucie
palącego bólu w klatce piersiowej. Jego substancją czynną jest omeprazolum. Jest to inhibitor pompy protonowej, którego działanie
polega na redukcji ilości wydzielanego w żołądku kwasu solnego. Funkcją leku Bioprazol Bio Max jest załagodzenie wspomnianych
objawów refluksu. Aby jednak uzyskać ten efekt, lek należy stosować przez min. 2–3 kolejne dni.

W opakowaniu znajduje się 14 twardych kapsułek dojelitowych Bioprazol Bio Max. W skład każdej z nich wchodzi 20 mg omeprazolum.
Lek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kapsułki
najlepiej przyjmować rano – można połykać je przed jedzeniem i popijać połową szklanki wody. Ważne, by kapsułek nie rozgryzać i nie
kruszyć – powinny być połykane w całości. Zalecane dawkowanie Bioprazol Bio Max to przyjmowanie 1 kapsułki leku raz na dobę
minimum przez 2–3 kolejne dni. Bez konsultacji z lekarzem produkt leczniczy nie powinien być stosowany dłużej niż 14 dni. Jeśli pacjent
nie odczuje w tym czasie poprawy stanu zdrowia lub jego dolegliwości nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem.

Bioprazol Bio Max może u części pacjentów wykazywać działania niepożądane o różnym nasileniu. Jeżeli u pacjenta wystąpi
zażółcenie skóry lub ciemny mocz oraz zmęczenie, powinien zaprzestać stosowania produktu i pilnie skonsultować się z lekarzem, gdyż
mogą to być objawy zaburzenia pracy wątroby. Lek należy także odstawić i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy ciężkiej
reakcji alergicznej – w tym obrzmienie warg, języka bądź innych części ciała, świsty oddechowe, trudności z oddychaniem lub
przełykaniem czy omdlenie. Podobnie należy postąpić w przypadku zaczerwienienia skóry z towarzyszącymi pęcherzami bądź
złuszczaniem, gdyż takie objawy mogą wskazywać na toksyczną martwicę naskórka lub zespół Stevensa-Johnsona. Wspomniane wyżej
skutki uboczne leku Bioprazol Bio Max są rzadkie, jednak bardzo poważne.
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Jeśli chodzi o inne działania niepożądane leku Bioprazol Bio Max, znajdują się wśród nich bóle głowy, nudności, wymioty oraz
dolegliwości takie jak wzdęcia, zaparcia, bóle brzucha bądź biegunki. Wystąpić mogą również łagodne polipy żołądka. Do niezbyt
częstych skutków ubocznych leku należą zaburzenia snu, senność i zawroty głowy, wrażenie mrowienia i kłucie. Możliwe są obrzęki stóp
i kostek, a także zmiany skórne (wysypka, pokrzywka, świąd), osłabienie i złe samopoczucie, a nawet zmiana wyników badań
czynnościowych wątroby. Rzadkie i bardzo rzadkie skutki uboczne leku oraz działania niepożądane o nieznanej częstości występowania
opisano szczegółowo w dołączonej do opakowania ulotce.

Lek Bioprazol Bio Max nie powinien być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na jego substancję czynną lub pomocnicze. 
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Bioprazol Bio Max jest również nadwrażliwość na inne leki będące inhibitorami pompy
protonowej, a także przyjmowanie atazanawiru lub nelfinawiru. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Pacjentki
spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed ewentualnym rozpoczęciem terapii,
podobnie jak pacjenci ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów. Lek może wchodzić w interakcje z innymi stosowanymi przez
pacjenta preparatami – szczegółowy wykaz leków, na które należy uważać, znajduje się w dołączonej do opakowania ulotce.

Skład
1 kapsułka zawiera omeprazolum 20 mg

Wskazania i działanie

Bioprazol Bio Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo‑przełykowego (np. zgagi i zarzucania
kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość (uczulenie) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Biorazol Bio MAX. Nadwrażliwość (uczulenie)
na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol). Przyjmowanie leku
zawierającego atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Dawkowanie
1 kapsułka 20 mg raz na dobę przez 14 dni.

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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