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Maalox 400 mg x 40 tabl
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Maalox w postaci tabletek jest preparatem łagodzącym dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Tabletki z
tym lekiem są przeznaczone do ssania lub żucia, co jest szybką i atrakcyjną formą podania produktu niezależnie od tego, w jakim jest się
miejscu.

Na co jest Maalox? Wskazaniem do stosowania leku są objawy zgagi i nadkwaśności żołądka. Poza tym produkt leczniczy pomaga przy
nieżycie żołądka i niestrawności, a oprócz tego może wspomagać leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy. Może być pomocny przy
zarzucaniu wstecznym treści żołądkowej do przełyku u pacjentów zmagających się z przepukliną rozworu przełykowego przepony.
Składnikami czynnymi leku są wodorotlenek magnezu i wodorotlenek glinu. Ich właściwości sprawiają, że tabletki Maalox działają
zobojętniająco na produkowany w nadmiarze kwas solny. Efekt ten związany jest z neutralizowaniem kwasu solnego, a nie z
hamowaniem jego wydzielania. W efekcie dochodzi do wzrostu pH treści żołądkowych, co znów zmniejsza dolegliwości towarzyszące
nadkwasocie. Działanie Maalox jest również ściągające, poza tym produkt osłania śluzówkę żołądka i dwunastnicy, zabezpieczając ją
przed podrażnieniami.

W opakowaniu znajduje się 40 tabletek Maalox. W skład 1 tabletki wchodzi 400 mg wodorotlenku glinu oraz 400 mg wodorotlenku
magnezu, a dodatkowo składniki pomocnicze. Wśród substancji pomocniczych należy wymienić mannitol i sorbitol, a poza tym
sacharynę sodową, aromat miętowy i stearynian magnezu. Lek ma w składzie także sacharozę zawierającą 3% skrobi oraz sacharozę. W
jednej tabletce Maalox znajduje się 150 mg sacharozy.

Przed zastosowaniem leku rekomendowane jest zapoznanie się z dołączoną do opakowania ulotką i postępowanie zgodnie z zawartymi
tam wskazaniami, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Lek Maalox w postaci tabletek powinien być ssany lub żuty – nie należy połykać go w
całości. Zaleca się przyjmowanie 1–2 tabletek Maalox po posiłku, ewentualnie w momencie wystąpienia dolegliwości bólowych.

Stosowanie leku Maalox może wiązać się z pojawieniem się u niektórych pacjentów działań niepożądanych, chociaż skutki uboczne
produktu nie są odczuwane przez każdego. Lek niezbyt często powoduje różnego rodzaju reakcje nadwrażliwości, poza tym przyczynia
się do zaparcia lub biegunki. Bardzo rzadko natomiast lek Maalox powoduje nudności bądź wymioty, a także przyczynia się do
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wystąpienia stolca o jasnym zabarwieniu. Równie rzadko powoduje hipermagnezemię. Z częstością nieznaną prowadzi natomiast do
bólów brzucha, hipofosfatemii czy hiperaluminemii. Pozostałe możliwe działania niepożądane leku opisano w dołączonej do opakowania
ulotce. Nie wszystkim pacjentom zaleca się stosowanie tego leku, nawet jeśli zmagają się z objawami nadkwaśności, zgagą czy innymi
dolegliwościami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania leku Maalox obejmują nadwrażliwość na składniki
czynne tabletek lub na ich składniki pomocnicze. Lek Maalox nie powinien być stosowany przez pacjentów zmagających się z ciężką
niewydolnością nerek

Skład

1 tabletka zawiera: 400 mg wodorotlenku glinu, 400 mg wodorotlenku magnezu.
Substancje pomocnicze: mannitol, sorbitol, sacharyna sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, sacharoza zawierająca
3% skrobi, sacharoza. Jedna tabletka zawiera 150 mg sacharozy.

Wskazania i działanie
DZIAŁANIE

miejscowe działanie zobojętniające nadmiar kwasu solnego soku żołądkowego
działanie ściągające i osłaniające błonę śluzową żołądka i dwunastnicy
leczenie objawowe zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością

WSKAZANIA
Leczenie objawowe zaburzeń ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością:

nieżyt żołądka
zarzucanie wsteczne treści żołądka do przełyku w przebiegu przepukliny rozworu przełykowego przepony
niestrawność
zgaga z powodu nadkwaśności

oraz pomocniczo w leczeniu:

choroby wrzodowej dwunastnicy
choroby wrzodowej żołądka

Dawkowanie
1-2 tabletki po posiłku lub w czasie bólu. Tabletki należy ssać lub żuć.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na wodorotlenek glinu, wodorotlenek magnezu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane
Zastosowano następujące częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (≥10%); często (≥1 i <10%); niezbyt często
(≥0,1 i <1%); rzadko (≥0,01 i <0,1%); bardzo rzadko (<0,01%), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych
danych). Podczas stosowania zalecanych dawek działania niepożądane występują niezbyt często.
Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne.
Zaburzenia żołądka i jelit
Niezbyt często: biegunka lub zaparcia. Bardzo rzadko: nudności, wymioty, jasne zabarwienie stolca. Częstość nieznana: ból brzucha.
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Bardzo rzadko: Hipermagnezemia: łącznie z hipermagnezemią, którą obserwowano po długotrwałym stosowaniu wodorotlenku
magnezu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Częstość nieznana: hiperaluminemia, hipofosfatemia, przy długotrwałym
stosowaniu lub wysokich dawkach lub nawet prawidłowych dawkach u pacjentów z
niedostateczną podażą fosforanów lub u niemowląt poniżej 2 lat, może prowadzić do wzrostu resorpcji z kości, hiperkalciurii,
osteomalacji.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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