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Lipancrea 8.000 j. x 50 kaps
 

Cena: 28,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Amylasum, Lipasum, Proteasum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. lipancrea 8 000 zawiera 8 000 j. Ph. Eur. lipazy, 5 750 j. Ph. Eur. amylazy oraz 450 j. Ph. Eur. proteaz.

Wskazania i działanie

Przewlekłe zapalenie trzustki
Stany po resekcji trzustki bądź jej części, stany po resekcji żołądka
Zwężenie dróg żółciowych spowodowane chorobą nowotworową
Mukowiscydoza.

Wyciąg enzymów trzustkowych pochodzenia zwierzęcego. Zawiera lipazę - hydrolizującą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz
proteazy powodujące rozpad białka. Każda kapsułka preparatu zawiera peletki powlekane otoczką oporną na działanie soku
żołądkowego, dzięki temu ich zawartość zostaje uwolniona dopiero w dwunastnicy, gdzie wydzielany jest sok trzustkowy. Enzymy
zawarte w preparacie nie podlegają procesowi wchłaniania i eliminacji.

Dawkowanie
Preparat przyjmować podczas posiłku popijając płynem (nie mlekiem). Kapsułki połykać w całości.
Dorośli: Zazwyczaj 2-4 kapsułki Lipancrea 8 000 do każdego posiłku. Ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać, kontrolując objawy
kliniczne. Nie należy stosować dawki większej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek lub 400 000 j. Ph. Eur. na dobę w dawkach
podzielonych. Dzieci: Zalecane dawki enzymów: od 500 do 1000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek. Nie należy stosować dawki większej
niż 2500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy na kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na pankreatynę lub białko wieprzowe. Ostre zapalenie trzustki.

Informacje dodatkowe

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/lipancrea-8-000-j-x-50-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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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