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Esseliv forte 300 mg x 50 kaps
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale ex soia

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Esseliv Forte to preparat w tabletkach, wspomagający leczenie zaburzeń czynnościowych wątroby, kamicy żółciowej oraz dróg
żółciowych. Główną substancją czynną są fosfolipidy sojowe, które są wbudowywane w uszkodzone błony komórek wątroby,
umożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie tego narządu. Preparat przeznaczony jest dla osób z ostrymi lub przewlekłymi
chorobami wątroby, a także przy uszkodzeniach spowodowanych przez leki lub alkohol.

Na co jest produkt Esseliv Forte? Funkcja preparatu to przede wszystkim odbudowa hepatocytów, które stanowią około 80% masy
wątroby. Efektem przyjmowania leku Esseliv Forte jest między innymi poprawa działania receptorów błonowych oraz błonowych
układów enzymatycznych, jak również procesów transportu czynnego i biernego.

Fosfolipidy sojowe wpływają także na zmniejszenie tempa wytwarzania wolnych rodników w wątrobie wystawionej na działanie
czynników hepatotoksycznych, takich jak alkohol lub niektóre leki – dzięki temu Esseliv Forte wspiera leczenie osób z poalkoholowymi
uszkodzeniami wątroby. Poprzez hamowanie peroksydacji lipidów, fosfolipidy z nasion soi mogą przeciwdziałać włóknieniu oraz
stłuszczeniu wątroby. Substancje czynne zawarte w leku Esseliv Forte zwiększają ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych w błonie
komórkowej, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie wątroby.

Preparat Esseliv Forte znacząco wpływa również na gospodarkę lipidową, a także na kondycję wątroby, wspomagając ją w
podstawowych procesach metabolicznych. Takie działanie to efekt podstawowego składnika leku, jakim są fosfolipidy z nasion soi, które
zawierają polienylofosfatydylocholinę (edna kapsułka zawiera 300 mg tej substancji). Skład leku Esseliv Forte zawiera ponadto
substancje pomocnicze w postaci waniliny, tłuszczu utwardzonego oraz oleju sojowego. Taki zestaw składników pozwala pomóc w
leczeniu zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych, a także kamicy żółciowej. Sprawdzone, naturalne elementy zawarte w
Esseliv Forte skutecznie poprawiają ogólną kondycję wątroby w bezpieczny sposób.

Lek Esseliv Forte przeznaczony jest do stosowania doustnego; zaleca się przyjmowanie preparatu wraz z posiłkiem, kapsułek nie należy
przegryzać. Terapia z użyciem tego leku zakłada stosowanie początkowo większych dawek, które w kolejnych miesiącach będą
stopniowo zmniejszane (przy pominięciu dawki nie należy stosować dawki podwójnej!). Dawkowanie preparatu Esseliv Forte różni się w
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zależności od wieku oraz masy ciała. W przypadku leczenia dzieci i niemowląt, lek może być podawany razem z wodą lub mlekiem. W
razie wątpliwości w kwestii dawkowania, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Bezpieczeństwo przy stosowaniu Esseliv
Forte podczas ciąży lub karmienia piersią nie zostało przebadane – pacjentki powinny zasięgnąć specjalistycznej porady przed
zażyciem leku.

Głównym przeciwwskazaniem do stosowania leku Esseliv Forte jest uczulenie na nasiona soi, które stanowią podstawowy składnik
produktu, a także nadwrażliwość na orzeszki ziemne. Preparat nie powinien być zażywany również przez osoby z alergią na jakąkolwiek
substancję pomocniczą zawartą w składzie. Interakcje z innymi produktami nie są znane, jednak przed rozpoczęciem terapii należy
poinformować lekarza o wszystkich innych przyjmowanych lekach.

Wśród działań niepożądanych wyróżnia się przede wszystkim nudności, uczucie dyskomfortu w brzuchu oraz inne łagodne objawy
związane z układem pokarmowym, które występują u 1–10 na 1000 osób przyjmujących lek Esseliv Forte. Nie stwierdzono innych
objawów niepożądanych. W przypadku, gdy po trzech miesiącach stosowania preparatu nie nastąpiła poprawa lub stan zdrowia uległ
pogorszeniu, konieczne będzie skonsultowanie się ze specjalistą. Esseliv Forte zarejestrowany jest jako lek dostępny bez recepty.
Produkt nie powoduje problemów z prowadzeniem pojazdów. Trzeba również pamiętać, że preparat Esseliv Forte powinien być
przyjmowany zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Opis
300 mg, kapsułki twarde Phospholipidum essentiale

Wskazania: Ostre i przewlekłe choroby wątroby (w tym: poalkoholowe uszkodzenia wątroby, toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby,
przewlekłe zapalenie wątroby).
Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Składniki
1 kapsułka zawiera: fosfolipidy z nasion soi zawierające polienylofosfatydylocholinę w ilości 300 mg, Substancje pomocnicze w tym: olej
sojowy

Stosowanie
Dawkowanie: Podanie doustne. Dorośli: 2 kapsułki (600 mg) 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek (1800 mg) na dobę. Po 2
do 3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą 1 kapsułkę 3 razy na dobę. Leczenie powinno trwać co najmniej 3 miesiące.
Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.
Dzieci: U niemowląt należy stosować dawkę 300 mg na 10 kg mc. (1 kapsułka na 10 kg mc.). U dzieci należy stosować dawkę 300
mg/10 kg mc. na dobę. Średnio stosuje się 3 do 6 kapsułek (900 do 1800 mg) na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę
(1800 mg). Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody. W ten sposób można podać lek
dziecku, które nie może połknąć kapsułki.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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