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Oleomint 182 mg x 30 kaps dojelitowych
 

Cena: 23,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Peppermint oil

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest olejek miętowy. Każda kapsułka zawiera 182 mg miętowego olejku eterycznego (Mentha x piperita L.,
aetheroleum).
Pozostałe składniki to: osłonka kapsułki: żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), chlorofilina sodowo-miedziowa (E 141), woda
oczyszczona; warstwa zabezpieczająca przed działaniem soku żołądkowego: kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu (1:1),
karboksymetyloceluloza sodowa, talk, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, trietylu cytrynian.

Wskazania i działanie

Oleomint jest lekiem roślinnym zawierającym olejek miętowy. Lek pomaga przywrócić właściwą pracę jelit poprzez zmniejszanie
stanów skurczowych mięśniówki ściany jelit.
Oleomint jest stosowany w objawowym leczeniu umiarkowanych stanów skurczowych przewodu pokarmowego, wzdęć (gazów)
oraz bólu brzucha, szczególnie u pacjentów z zespołem jelita drażliwego.
Kapsułki leku Oleomint posiadają warstwę powlekającą zabezpieczającą przed działaniem soku żołądkowego, umożliwia to
przejście kapsułek przez cały żołądek i początkową część jelita. Dzięki temu kapsułki mogą dotrzeć do dalszych części jelit,
gdzie pożądane jest działanie leku. Dopiero wtedy olejek miętowy uwalnia się z kapsułki.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Oleomint:

jeśli pacjent ma uczulenie na olejek miętowy, mentol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, zapalenie dróg żółciowych, kamica żółciowa oraz inne zaburzenia dróg żółciowych;
w przypadku stanu nazywanego „achlorhydrią” (brak kwasu solnego w soku żołądkowym), który uniemożliwia prawidłowe
trawienie pokarmu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:
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pacjent cierpi już na zgagę lub przepuklinę określaną jako „przepuklina rozworu przełykowego”, ponieważ może wystąpić
pogorszenie tych stanów podczas przyjmowania leku Oleomint. Jeśli objawy zgagi lub przepukliny nasilą się, należy
przerwać stosowanie leku Oleomint;
u pacjenta pierwszy raz wystąpił którykolwiek z następujących objawów: wzdęcia, utrudnione oddawanie wiatrów lub
dyskomfort i ból w okolicy jelit;
pacjent jest w wieku powyżej 40 lat i od dłuższego czasu nie występują u niego objawy zespołu jelita drażliwego lub
występują objawy inne niż dotychczas;
u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego;
u pacjenta wystąpiły nudności lub wymioty;
pacjent ma zmniejszony apetyt lub zmniejszoną masę ciała;
pacjent jest blady i zmęczony;
pacjent ma ciężkie zaparcia;
pacjent ma wysoką temperaturę;
pacjentka ma nietypowe krwawienie lub wydzielinę z pochwy;
pacjent odczuwa ból lub trudności podczas oddawania moczu;
pacjent ostatnio przebywał za granicą;
pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Dawkowanie

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli, osoby w podeszłym wieku: 1-2 kapsułki do trzech razy na dobę, zależnie od nasilenia
objawów.
Dzieci w wieku 8-12 lat: 1 kapsułka do trzech razy na dobę.
Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 8 lat.
Lek stosuje się doustnie. Kapsułki należy przyjmować przed jedzeniem (30-60 minut przed posiłkiem) z niewielką ilością wody.
Nie należy przyjmować kapsułek bezpośrednio po posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich żuć ani łamać,
ponieważ spowoduje to uszkodzenie specjalnej warstwy zabezpieczającej przed działaniem soku żołądkowego, która umożliwa
im dotarcie do właściwej części jelita.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą pojawić się następujące działania niepożądane:

reakcje alergiczne (wysypka, swędzenie lub duszność), wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna powodująca duszność,
zawroty głowy, duże zmniejszenie ciśnienia krwi i utratę przytomności);
ból głowy;
drżenie mięśni;
zaburzenia koordynacji ruchów;
niewyraźne widzenie;
wolne bicie serca;
mocz i stolce o zapachu mentolu;
zgaga;
pieczenie okolicy odbytu;
nudności;
wymioty;
wysypka skórna;
ból lub trudności podczas oddawania moczu;
zapalenie żołędzi prącia.

Częstość występowania działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

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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