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Polprazol acidcontrol 10 mg x 14 kaps
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 14 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Skład

Każda kapsułka zawiera granulki dojelitowe po 10 mg omeprazolu. Inne składniki leku to: sacharoza, ziarenka (zawierające
skrobię kukurydzianą i sacharozę), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu laurylosiarczan, powidon K30, potasu oleinian,
kwas oleinowy, hypromeloza, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, tytanu dwutlenek (E 171),
talk. Otoczka kapsułki: hypromeloza, karagen, potasu chlorek, tlenek żelaza czerwony, czerwień Allura AC (E 129), tytanu
dwutlenek (E 171), żółcień pomarańczowa (E 110).

Wskazania i działanie

Objawy cofania treści żołądkowej do przełyku (refluks żołądkowo-przełykowy); objawowe leczenie dolegliwości pieczenia w
przełyku (zgaga).
Omeprazol hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, zmniejszając drażniący wpływ kwaśnej treści żołądkowej na przełyk u
pacjentów, u których występuje cofanie treści żołądkowej do przełyku.

Dawkowanie

Kapsułki mogą być przyjmowane o dowolnej porze dnia, przed posiłkiem lub na czczo. Kapsułki należy połykać w całości. Nie
należy ich żuć ani rozgryzać. W przypadku stosowania leku przez pacjentów mających trudności w przełykaniu, kapsułkę można
otworzyć, jej zawartość wymieszać z niewielką ilością soku owocowego lub jogurtu i natychmiast wypić mieszaninę.
Dorośli (w wieku powyżej 18 lat) - u pacjentów z objawami cofania treści żołądkowej do przełyku, np. często występującą zgagą,
u których objawy występują dwa i więcej razy w tygodniu, zalecana dawka to 10 mg lub 20 mg raz na dobę (jednorazowo 1 lub 2
kapsułki leku raz na dobę).
Pacjenci w podeszłym wieku - u pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawki.
Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek - u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek nie ma potrzeby dostosowywania dawki.
Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby - u pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dobową dawkę leku.
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Pacjenci z niewydolnością wątroby powinni zwrócić się do lekarza w celu ustalenia dawkowania. Pełne działanie leku następuje
zwykle po około 4 dniach od rozpoczęcia leczenia. Czas trwania leczenia
Jeśli po 2 tygodniach nie nastąpi złagodzenie objawów, lub po zakończonym leczeniu nastąpi szybki nawrót objawów należy
zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia dalszych badań diagnostycznych. W przypadku wrażenia, że działanie leku
Polprazol Acidcontrol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania

Omeprazol jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na omeprazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Omeprazol jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących atazanawir, ze względu na ryzyko znacznego zmniejszenia
stężenia atazanawiru.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Dane dotyczące stosowania omeprazolu w ciąży
są ograniczone. Nie należy stosować leku Polprazol Acidcontrol w okresie ciąży bez konsultacji z lekarzem. Lek Polprazol
Acidcontrol przenika do mleka matki. Nie jest jednak znany jego wpływ na karmione niemowlę, dlatego nie zaleca się stosowania
leku w okresie karmienia piersią.

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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