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Essentiale forte x 50 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Essentiale phospholipide

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Essentiale Forte to preparat leczniczy na bazie składników roślinnych, który stosuje się w przypadku schorzeń wątroby. Działanie
leku polega na redukcji subiektywnych dolegliwości, które towarzyszą chorobom wątroby, w tym na redukcji nieprzyjemnego wrażenia
ucisku prawego nadbrzusza czy problemów z apetytem. W warunkach eksperymentalnych zostało zauważone, że zawarte w leku
fosfolipidy mają działanie wątrobochronne, hamują procesy stłuszczenia i włóknienia narządu, a także przyspieszają regenerację błon
komórek wątrobowych, hamując przy tym procesy utleniania lipidów i syntezy kolagenu.

Na co jest Essentiale Forte? Lek wskazany jest do stosowania przy chorobach wątroby, których subiektywne objawy są szczególnie
dokuczliwe dla pacjenta i wpływają na komfort jego życia. Funkcją Essentiale Forte jest redukcja takich objawów jak brak apetytu czy
wrażenie ucisku w rejonie prawego nadbrzusza, które jest efektem uszkodzenia narządu w związku z nieprawidłową dietą, wpływem
substancji toksycznych (np. leków) bądź zapalenia wątroby.

Substancją czynną leku są fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Fosfolipidy te są estrami glicerolowymi kwasu
cholinofosforowego oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, które – w związku z zawartością wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych w swoich łańcuchach bocznych – nie są syntetyzowane przez organizm. Wspierają one regenerację uszkodzonych
komórek wątroby, gdyż w narządzie tym wbudowywane są w błony komórkowe uszkodzonych komórek, uzupełniając powstałe w
związku z procesem chorobowym ubytki. W efekcie prowadzi to do przyspieszenia regeneracji uszkodzonych komórek. Fosfolipidy
funkcji mają jednak więcej. Pełnią również istotną rolę w różnicowaniu i proliferacji komórek wątroby. Jest to bardzo ważne, by
hamować włóknienie narządu. Rolą fosfolipidów jest także udział w trawieniu tłuszczów oraz przyswajaniu przez organizm witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach.

W jednym opakowaniu znajduje się 50 kapsułek Essentiale Forte. Każda z nich w składzie posiada fosfolipidy z nasion sojowych
zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę w dawce 300 mg, a także substancje pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami
lekarza lub wskazówkami znajdującymi się w ulotce. Zalecane dawkowanie to 2 kapsułki leku przyjmowane 3 razy na dobę, w równych
odstępach czasowych. Kapsułki powinny być połykane w całości i popijane wodą. Należy przyjmować je w czasie posiłków.
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Stosowanie leku Essentiale Forte u niektórych pacjentów może wiązać się z wystąpieniem pewnych działań niepożądanych, choć nie
muszą one wystąpić u każdego. Niezbyt często występują dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym dyskomfort w jamie
brzusznej, nudności i luźne stolce. Bardzo rzadko natomiast pojawiają się takie działania niepożądane Essentiale Forte jak pokrzywka i
wysypka. Ze względu na zawartość oleju sojowego w składzie leku preparat może prowadzić do wystąpienia ciężkich reakcji
alergicznych u osób uczulonych na soję.

Lek Essentiale Forte nie może być stosowany przez wszystkich pacjentów, którzy mają do tego wskazania. Przeciwwskazaniem do
przyjmowania preparatu jest nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji, która wchodzi w jego skład. Ze względu na niewystarczającą
wiedzę na temat bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci, preparat nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy nie
ukończyli 12. roku życia. Nie jest zalecane również stosowanie leku w ciąży oraz przez kobiety karmiące piersią. Jeśli pacjent zmaga się
z przewlekłym zapaleniem wątroby, stosowanie Essentiale Forte jest zasadne tylko w sytuacji, gdy zauważalne są pozytywne efekty
jego przyjmowania. Należy również liczyć się z tym, że przyjęcie leku nie zastąpi pewnych działań, które należy wdrożyć przy
uszkodzeniu wątroby, czyli nie zastąpi eliminacji czynnika, który spowodował uszkodzenie narządu. Mowa o wykluczeniu alkoholu czy
szkodliwych składników diety, co jest konieczne przy uszkodzonej wątrobie. Lek Essentiale Forte może również wchodzić w interakcje z
niektórymi lekami, w tym zwłaszcza z lekami przeciwzakrzepowymi.

Skład

Substancje czynne leku Essentiale Forte: fosfolipidy z nasion soi zawierające (3-sn-fosfatydylo)cholinę.
1 kapsułka zawiera 300 mg substancji czynnej.
Substancje pomocnicze to: rafinowany olej sojowy, uwodorniony olej rycynowy, uwodornione glicerydy pochodzenia roślinnego
(Witepsol W 35), trójglicerydy wyższych kwasów tłuszczowych (Witepsol S 55), etanol, etylowanilina, p-metoksyacetofenon, alfa-
tokoferol;
otoczka: żelatyna, tlenek żelaza żółty (E 172), tlenek żelaza czarny (E 172), tlenek żelaza czerwony (E 172), tytanu dwutlenek (E
171), sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Essentiale Forte jest roślinnym preparatem leczniczym, w którego składzie znajdziemy niezbędne fosfolipidy, będące estrami
glicerolowymi kwasu cholinofosforowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych; linolowego, linolenowego i oleinowego. Substancje te
zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe w łańcuchach bocznych, w związku z czym nie mogą być syntetyzowane w organizmie.
Po przedostaniu się do wątroby fosfolipidy zawarte w Essentiale Forte są wbudowywane w błony komórek wątrobowych, co w
konsekwencji powoduje uzupełnienie istniejących ubytków, które powstały na skutek procesu chorobowego, a także szybszą
regenerację uszkodzonych komórek wątroby.

Fosfolipidy zawarte w Essentiale Forte są również niezbędne w procesie różnicowania się i proliferacji komórek wątrobowych, przez co
hamują procesy włóknienia w wątrobie poprzez zmniejszenie produkcji kolagenu i zwiększenie aktywności rozkładającego go enzymu –
kolagenozy. Co więcej, fosfolipidy, podobnie jak kwasy żółciowe, odgrywają istotną rolę w trawieniu tłuszczów oraz wchłanianiu się
rozpuszczalnych w nich witamin. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład fosfolipidów przyczyniają się także do
zmniejszenia stężenia cholesterolu we krwi, a także normalizują poziom lipoprotein w surowicy, wykazując w ten sposób korzystne
działanie przeciwmiażdżycowe. Zwiększają także transport cholesterolu z tkanek pozawątrobowych do wątroby i aktywują enzymy
lipolityczne.

Essentiale Forte jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia subiektywnych dolegliwości pacjenta, takich jak:

brak apetytu;
wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania
substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

Dawkowanie
Essentiale Forte to lek, który należy przyjmować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań
lekarza czy też farmaceuty. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłków, popijając np. szklanką wody. Nie rozgryzać. Zalecany czas
trwania leczenia wynosi 1-3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zalecane dawkowanie Essentiale Forte u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia: 2 kapsułki przyjmowane maksymalnie 3 razy na
dobę, a w leczeniu podtrzymującym 1 kapsułkę 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania
Essentiale Forte nie należy przyjmować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną zawartą w leku, soję, orzeszki ziemne lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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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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