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Lagosa 150 mg x 25 tabl drażowanych
 

Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 tabl

Postać Tabletki

Producent WORWAG PHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Silibi mariani extractum siccum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Lagosa w postaci tabletek drażowanych jest produktem na bazie suchego ekstraktu z ostropestu plamistego, który stanowi bogate
źródło sylimaryny. Lek może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Zawarta w leku
sylimaryna jest składnikiem o właściwościach silnie odtruwających, który działa żółciotwórczo i żółciopędnie, a oprócz tego wykazuje
właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

Na co jest Lagosa? Wskazaniem do stosowania leku są stany po uszkodzeniach wątroby, które są efektem działania na narząd
substancji toksycznych. Lek może być też wykorzystany w przypadku leczenia wspomagającego przewlekłych stanów zapalnych
wątroby. Funkcją leku Lagosa jest ochrona wątroby przed szkodliwym wpływem substancji toksycznych oraz utrudnianie przenikania
czynników hepatotoksycznych do wnętrza komórek tego narządu. Dodatkowo lek pobudza zdolność regeneracyjną tego organu, a
oprócz tego działanie Lagosa polega na stabilizacji oraz normalizacji pracy komórek wątrobowych.

W opakowaniu znajduje się 25 tabletek drażowanych Lagosa. W skład 1 tabletki drażowanej wchodzi 240 mg suchego ekstraktu z
ostropestu plamistego, co odpowiada 150 mg sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę. Skład leku uzupełniają substancje pomocnicze,
które wyszczególniono na opakowaniu. Wśród nich znajduje się laktoza jednowodna oraz celuloza mikrokrystaliczna, a dodatkowo
krzemionka koloidalna bezwodna oraz kroskarmeloza sodowa typu A. W składzie leku znajduje się również powidon K 30, talk oraz
stearynian magnezu, a oprócz tego formuła zawiera długołańcuchowe glicerydy częściowe, szelak oraz sacharozę i węglan wapnia.
Każda tabletka drażowana ma w składzie gumę akacjową suszoną rozpyłowo, skrobię kukurydzianą oraz dwutlenek tytanu, a oprócz
tego makrogol 6000, glicerol 85%, polisorbat 80 oraz wosk Montana glikolowy.

Przed zastosowaniem leku należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze wskazaniami w niej
zawartymi. Rekomendowane dawkowanie Lagosa to 1 tabletka drażowana przyjmowana w częstotliwości 2 razy na dobę. Tabletki
powinny być połykane w całości i popijane odpowiednią ilością płynu. U niektórych pacjentów przyjmujących lek Lagosa mogą wystąpić
działania niepożądane. Można do nich zaliczyć sporadyczne przypadki działania przeczyszczającego. Jeżeli pacjent zaobserwuje u
siebie jakiekolwiek skutki uboczne leku Lagosa, w tym te opisane w ulotce lub te, które nie zostały w niej wyszczególnione, powinien
zasięgnąć porady lekarza.
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Lek Lagosa ma przeciwwskazania. Nie należy go przyjmować, jeżeli pacjent cierpi na nadwrażliwość na choćby jeden z jego składników.
Produkt nie powinien być też stosowany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat, gdyż nie są znane dane dotyczące jego bezpieczeństwa w
tej grupie wiekowej. Z tego samego powodu produkt nie jest zalecany do stosowania przez pacjentki spodziewające się dziecka oraz
karmiące piersią. Ze względu na to, że w składzie leku znajduje się laktoza i sacharoza, pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję
pewnych cukrów powinni skonsultować się z lekarzem przez zastosowaniem leku. Produkt leczniczy Lagosa należy prawidłowo
przechowywać, w tym szczególnie pilnować, aby znajdował się poza zasięgiem dzieci.

Skład
Substancją czynną jest 240,0 mg suchego ekstraktu z ostropestu plamistego (Frukt. Cardui mariae) odpowiadającego 150 mg
sylimaryny w przeliczeniu na sylibinę.
Substancje pomocnicze:
laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa typ A, Powidon K 30, talk,
magnezu stearynian, długołańcuchowe glicerydy częściowe, szelak, sacharoza, wapnia węglan, guma akacjowa suszona rozpyłowo,
skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, Makrogol 6000, glicerol 85%, Polisorbat 80, wosk Montana glikolowy.

Nie zawiera glutenu.
Zawiera laktozę.

Wskazania i działanie
Lagosa jest lekiem chroniącym wątrobę przed działaniem związków toksycznych, pobudza jej zdolność regeneracyjną, utrudnia
przenikanie czynników hepatotoksycznych do wnętrz komórek wątroby, stabilizuje i normalizuje funkcje komórek wątrobowych.
Wskazania do stosowania:
Stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych
stanach zapalnych wątroby.

Przeciwwskazania
Nie stosować przy nadwrażliwości na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w produkcie. Z powodu braku danych dotyczących
bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat. Lek zawiera laktozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancje
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jedna tabletka drażowana dwa razy na dobę.
Tabletki powinny być przyjmowane z odpowiednią ilością płynu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Lagosa może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i zasięgnąć porady
lekarza.
Sporadycznie występuje lekkie działanie przeczyszczające.

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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