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Piascledine 300 mg x 30 kaps
 

Cena: 67,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Piascledine 300 mg to lek dostępny bez recepty, który ma postać twardych kapsułek. Przyczynia się on do łagodzenia objawów
związanych z chorobą zwyrodnieniową stawów, do których należą ból oraz problemy z poruszaniem się. Stosując lek, możliwe jest
jednoczesne ograniczenie innych preparatów działających przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie, a w niektórych przypadkach nawet ich
odstawienie. W składzie produktu można znaleźć niezmydlające się frakcje z oleju z awokado oraz z oleju z soi. Owe frakcje to wszystkie
składniki, które przeszły proces biotechnologiczny zwany zmydlaniem i w związku z tym słabo rozpuszczają się w wodzie. Same oleje
mają w swoim składzie mniej niż 2% tego typu frakcji. Co za tym idzie, aby zapewnić sobie podobną ilość składników, jaką dostarcza lek
Piascledine, nie wystarczy spożycie pojedynczego awokado czy wypicie łyżki oleju. Duży wpływ na skuteczność działania preparatu ma
sposób, w jaki pozyskiwane są niezmydlające się frakcje, a także sama jakość produktów.

Opisywany lek jest wytwarzany w Laboratoriach Expanscience™, które mogą poszczycić się pozycją światowego lidera w produkcji
wspomnianych frakcji. W celu uzyskania oleju z awokado wykorzystywane są wyłącznie świeże owoce, w tym głównie odmiany Hass
oraz Fuerte. Aby otrzymać większe ilości frakcji, są one wcześniej krojone oraz poddawane suszeniu. Kolejnym krokiem jest ich
wyciśnięcie. Drugi składnik leku Piascledine 300 mg, czyli olej z soi, jest pozyskiwany w wyniku rozgniatania roślin. Następnie dodaje się
do nich specjalny rozpuszczalnik, osusza całość i rafinuje ekstrakt. Niezmydlające się frakcje działają powoli i objawowo, wpływając w
sposób pośredni i bezpośredni na proces tworzenia składników chrząstki, takich jak kolagen oraz proteoglikany. Dzięki temu możliwe
jest przywrócenie ich właściwych proporcji w stawie. Dodatkową korzyścią jest ograniczenie procesów wpływających na degradację
składników chrząstki i zmniejszenie wytwarzania substancji działających prozapalnie.

Wymienione wyżej sposoby działania sprawiają, że lek Piascledine przyczynia się do naprawy poszczególnych składników chrząstki, a
oprócz tego skutecznie je zabezpiecza. Kapsułek nie należy gryźć ani żuć. Czas leczenia jest kwestią indywidualną i wynosi zwykle od 3
do 6 miesięcy. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż efekty wynikające ze stosowania preparatu mogą wystąpić z kilkutygodniowym
opóźnieniem. Osoby, które nie zauważają poprawy i sądzą, że lek działa zbyt wolno, przed podjęciem decyzji o przerwaniu leczenia
powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg leku Piascledine, co stanowi
równowartość jednej kapsułki.
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Postać farmaceutyczna preparatu to twarde kapsułki z pomarańczowym wieczkiem oraz szarym denkiem, na którym znajduje się
nadruk P 300. Oprócz wspomnianych niezmydlających się frakcji dwóch olejów, w składzie znajdują się również takie substancje
pomocnicze jak: tlenek żelaza żółty, dwutlenek tytanu, dwutlenek koloidalny krzemu, erytrozyna, butylohydroksytoluen oraz żelatyna.
Powłoka uszczelniająca kapsułkę składa się z kolei z takich substancji jak: żelatyna wołowa typu B, polisorbat 80 oraz tusz do
oznaczania kapsułki.

W sytuacji przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W razie
pominięcia tabletki nie powinno się jej uzupełniać poprzez spożycie podwójnej dawki. Tak jak w przypadku każdego leku, u niektórych
osób mogą pojawić się skutki uboczne. Najczęściej mają one postać objawów ze strony układu pokarmowego. U 1 do 10 na 10 000
osób mogą wystąpić bóle brzucha, głowy, pieczenie w żołądku lub ból żołądka, biegunki, czerwona wysypka na skórze lub zmiana koloru
moczu na ciemny. Bardzo rzadkie objawy, pojawiające się u mniej niż 1 na 10 000 osób to zapalenie wątroby, swędzenie skóry, wymioty,
nudności, wysypka, podwyższone stężenie cholesterolu we krwi, żółtaczka oraz ból stawów. Lek nie powinien być przyjmowany przez
kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Stosując Piascledine 300 mg zalecane jest korzystanie ze skutecznej metody antykoncepcji.
Produkt nie wpływa na płodność oraz zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Wskazania i działanie
Piascledine 300 to lek w postaci kapsułek, przeznaczony do stosowania u osób dorosłych w ramach leczenia objawowego choroby
zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Piascledine łagodzi dolegliwości bólowe, a wpływając na strukturę macierzy chrząstki stawowej
— niweluje ból na długo po zakończeniu kuracji. Substancjami czynnymi leku Piascledine 300 są niezmydlające się frakcje oleju z
awokado i oleju sojowego. Substancje te wspomagają syntezę makrocząsteczek macierzy zewnątrzkomórkowej chrząstki stawowej
oraz chronią i wspierają regenerację jej składników.

Leczenie wspomagające choroby zwyrodnieniowej stawów oraz towarzyszących jej dolegliwości bólowych.

Mechanizm działania polega na odbudowie macierzy pozakomórkowej chrząstki stawowej prawdopodobnie poprzez zwiększenie
ekspresji transformującego czynnika wzrostowego beta (TGF beta) w chondrocytach.

Lek Piascledine 300 zaliczany jest do grupy preparatów leczniczych SYSADOA - „powoli działających leków do zwalczania objawów
choroby zwyrodnieniowej stawów". Działanie leków, takich jak Piascledine 300 następuje po pewnym czasie od rozpoczęcia terapii,
dlatego najczęściej zaleca się stosowanie leku Piascledine przez dłuższy okres. Choć jego działanie odczuwalne jest często niejako z
opóźnieniem, to opisywane jest jako trwałe — utrzymujące się nawet po zakończeniu terapii. Specyficzne działanie leku Piascledine 300
wpływa na maksymalne ograniczenie bólu i przywrócenie komfortu w codziennym życiu chorego.

Dolegliwości bólowe przy zwyrodnieniu stawów potrafią być bardzo uciążliwe i stresogenne. Zdecydowanie obniżają jakość życia,
utrudniając codzienne funkcjonowanie. Często chorzy sięgają po środki, które jedynie maskują ból, ale nie wnikają do jego przyczyn.

Piascledine 300 (100 mg frakcji niezmydlającej się z oleju awokado + 200 mg frakcji niezmydlającej się z oleju sojowego) jest lekiem,
którego regularne stosowanie pomaga zapobiegać nawrotom bólu.

Dawkowanie
Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku:

Zalecana dawka to jedna kapsułka na dobę, przyjmowana podczas posiłku.
Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy jej rozgryzać ani żuć.
Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.
Działanie leku Piascledine może wystąpić z opóźnieniem do kilku tygodni.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Piascledine:

jeśli pacjent ma uczulenie na awokado i (lub) soję lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma uczulenie na orzechy ziemne (np. orzeszki arachidowe, fistaszki).
leku nie należy stosować u dzieci do ukończenia 12 r. ż.

Skład

Substancjami czynnymi leku są niezmydlające się frakcje oleju awokado i oleju sojowego. Każda kapsułka zawiera 100 mg oleju
awokado frakcji niezmydlającej się i 200 mg oleju sojowego frakcji niezmydlającej się.
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Pozostałe składniki to: butylohydroksytoluen, krzemu dwutlenek koloidalny, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, erytrozyna (E
127), żelaza tlenek żółty (E 172), żelatyna wołowa (Typu B), polisorbat 80.

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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