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Ortanol max 20 mg x 14 kaps dojelitowych
 

Cena: 11,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 kaps

Postać Kapsułki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Lek Ortanol Max w postaci kapsułek dojelitowych z omeprazolem jest produktem łagodzącym pieczenie w przełyku i okolicach mostka,
którego działanie polega na redukcji ilości kwasu solnego w żołądku. Stosuje się go raz dziennie, najczęściej w godzinach porannych.
Następnie lek wykazuje działanie przez 24 godziny – również w nocy. Aby mógł skutecznie zredukować dolegliwości towarzyszące
refluksowi, należy stosować go nieprzerwanie przez 2–3 kolejne dni.

Na co pomaga Ortanol Max? Wskazaniem do stosowania leku jest występowanie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Lek
może być pomocny między innymi przy kwaśnym odbijaniu, czyli zarzucaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Pomoże też przy
uczuciu palenia w klatce piersiowej i kwaśnym posmaku w ustach, który jest charakterystyczny dla zgagi. Składnikiem czynnym leku jest
omeprazol, będący inhibitorem pompy protonowej. Jego działanie polega na redukcji ilości wydzielanego w żołądku kwasu solnego.

Opakowanie zawiera 14 kapsułek dojelitowych Ortanol Max. W skład każdej kapsułki dojelitowej wchodzi 20 mg omeprazolu oraz
substancje pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy zapoznać się z treścią ulotki. Opisano w niej zalecane 
dawkowanie leku Ortanol Max. Należy przestrzegać zawartych tam wskazówek bądź postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Najlepiej przyjmować lek rano w czasie posiłku lub na czczo. Kapsułek nie powinno się żuć ani zgniatać. Kapsułki Ortanol Max powinny
być połykane w całości i popijane połową szklanki wody. Zazwyczaj zaleca się stosowanie jednej kapsułki na dobę przez 14 dni. Jeżeli
jednak okaże się, że czas ten jest niewystarczający, bo dolegliwości ustąpiły lub jeśli ulegną one nasileniu, należy skonsultować się z
lekarzem.

W związku ze stosowaniem Ortanol Max u niektórych osób mogą pojawić się działania niepożądane. Często lek przyczynia się do
występowania dolegliwości bólowych głowy, nudności i wymiotów, a także bólu żołądka, biegunki, zaparcia bądź wzdęć z oddawaniem
gazów. Niezbyt częste skutki uboczne Ortanol Max to natomiast spadek energii i samopoczucia, a oprócz tego zawroty głowy. Lek
może wywoływać bezsenność, obrzęk stóp i kostek, a także (niezbyt często) różnego typu reakcje skórne bądź uczucie mrowienia i
kłucia. Może też zmieniać wyniki badań czynnościowych wątroby. Rzadkie i bardzo rzadkie działania niepożądane leku, a także te o
nieznanej częstości występowania, opisano w ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania leku Ortanol Max to przede wszystkim nadwrażliwość na omeprazol lub składniki pomocnicze
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kapsułek. Produkt nie powinien być też stosowany, jeżeli pacjent jest uczulony na inne inhibitory pompy protonowej. Leku nie można
również podawać pacjentom stosującym nelfinawir (przy zakażeniach wirusem HIV). Uważać należy też na inne interakcje omeprazolu z
niektórymi medykamentami – opisano je szczegółowo w dołączonej do opakowania leku ulotce.

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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