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Esseliv max 450 mg x 30 kaps
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Phospholipidum essentiale ex soia

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Esseliv Max w postaci kapsułek doustnych z fosfolipidami z nasion soi jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych,
młodzieży oraz dzieci o masie ciała większej niż 15 kg. Na co jest Esseliv Max? Wskazaniem do stosowania leku są choroby wątroby
(ostre i przewlekłe). Lek można wykorzystać między innymi przy polekowym uszkodzeniu wątroby, poza tym znajduje zastosowanie w
przypadku toksycznego uszkodzenia wątroby, a oprócz tego w przypadku przewlekłego zapalenia wątroby, a nawet poalkoholowego
uszkodzenia wątroby. Lek Esseliv Max wykorzystać można również wspomagająco przy leczeniu zaburzeń czynnościowych wątroby.
Znajduje zastosowanie przy kamicy żółciowej, poza tym można z niego korzystać przy zaburzeniach czynnościowych dróg żółciowych.
W składzie leku znajdują się fosfolipidy sojowe. Ich właściwości sprawiają, że mogą wbudowywać się w błony komórkowe, zastępując
lipidy endogenne. Funkcją Esseliv Max jest odtwarzanie struktury oraz funkcji błon komórkowych wątroby, co skutkuje między innymi
poprawą ich elastyczności i przepuszczalności.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek leku Esseliv Max. W skład 1 kapsułki wchodzi 40 mg fosfolipidów z nasion soi, a oprócz tego
składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami opisanymi w dołączonej do niego ulotce, chyba że lekarz wskaże
inaczej. Zalecane dawkowanie Esseliv Max u dzieci o masie ciała większej niż 15 kg to 300 mg substancji czynnej na 10 kg mc. na
dobę. Zazwyczaj stosuje się zatem 1-2 kapsułki Esseliv Max w częstotliwości 1-2 razy na dobę, jednorazowo pilnując, aby dziecko nie
otrzymało więcej niż 4 kapsułki Esseliv Max na dobę. Jeśli natomiast chodzi o dawkowanie u młodzieży i osób dorosłych, zazwyczaj
zaleca się przyjmowanie 2 kapsułek Esseliv Max w częstotliwości 2 razy na dobę przez 2-3 miesiące, a po tym czasie 1 kapsułki w
częstotliwości 2 razy na dobę.

Kapsułki leku Esseliv Max powinny być przyjmowane wraz z posiłkiem. W przypadku trudności z połknięciem kapsułek zaleca się
wyciśnięcie ich zawartości i podanie z wodą lub mlekiem. Lek powinien być przyjmowany minimum przez 3 miesiące, a jeśli okaże się, że
w tym czasie nie dojdzie do poprawy lub dolegliwości pacjenta ulegną nasileniu, zaleca się konsultację z lekarzem.

Lek Esseliv Max może u niektórych osób przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych. Niezbyt często lek powoduje nudności i
uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Niezbyt częstym skutkiem ubocznym Esseliv Max jest też luźny stolec. Produkt leczniczy
Esseliv Max ma również przeciwwskazania do stosowania. Zaliczyć można do nich masę ciała poniżej 15 kg. Produkt nie powinien być
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też stosowany przez pacjentów uczulonych na fosfolipidy nasion soi, poza tym jest przeciwwskazany przy nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników kapsułek. Pacjentki, które spodziewają się dziecka lub są w okresie laktacji, powinny skonsultować się z
lekarzem, zanim ewentualnie zastosują lek. Produkt nie powinien być stosowany przy nadwrażliwości na orzeszki ziemne bądź soję.

Opis
450 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.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Składniki
1 kapsułka twarda zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi, Substancje pomocnicze: tłuszcz stały, olej sojowy, etanol, wanilina, Skład
kapsułki twardej żelatynowej: dwutlenek tytanu E 171, tlenek żelaza czerwony E 172, tlenek żelaza żółty E 172, tlenek żelaza czarny E
172, żelatyna

Stosowanie
Podanie doustne.
Dawkowanie i sposób stosowania:
Dorośli i młodzież 2 kapsułki (900 mg) 2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki (1 800 mg) na dobę. Po 2-3 miesiącach
leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułkę (450 mg) 2 razy na dobę.
Dzieci o masie ciała powyżej 15 kg
U dzieci należy stosować dawkę 300 mg/10 kg m.c. na dobę. Średnio stosuje się 1-2 kapsułki (450 mg-900 mg) 1-2 razy na dobę. Nie
stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę (1 800 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.
Lek należy przyjmować w trakcie posiłków.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

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

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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