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Polprazol MAX 20 mg x 14 kaps dojelitowych (blister)
 

Cena: 15,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDANA PHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Omeprazolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Polprazol Max jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo- przełykowego
(np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych.

Skład

Substancją czynną leku jest omeprazol.
Każda kapsułka zawiera mikrogranulki dojelitowe zawierające po 20 mg omeprazolu.

Pozostałe składniki to: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę i skrobię kukurydzianą); powidon K30; sodu laurylosiarczan;
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); trisodu fosforan dwunastowodny; hypromeloza 6 cP; trietylu cytrynian; kwasu
metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E171); talk.
Skład wieczka kapsułki: erytrozyna (E127); indygotyna (E132); tytanu dwutlenek (E171); woda oczyszczona; żelatyna.
Skład korpusu kapsułki: żółcień chinolinowa (E104); erytrozyna (E127); tytanu dwutlenek (E171); woda oczyszczona; żelatyna.
Skład tuszu: szelak; glikol propylenowy; poliwinylopirolidon; sodu wodorotlenek; tytanu dwutlenek (E171)

Dawkowanie
Zalecana dawka to: jedna kapsułka (20 mg) raz na dobę przez 14 dni. Jeżeli objawy nie ustąpią po tym czasie należy skontaktować się z
lekarzem.
W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2- 3 kolejne
dni.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Polprazol Max:

jeśli pacjent ma uczulenie na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol,
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esomeprazol)
jeśli pacjent przyjmuje lek zawierający nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Wstęp
Polprazol MAX 20 mg to preparat z grupy leków zwanych „inhibitorami pompy protonowej”, zmniejszających ilość kwasu solnego,
jaki wydziela żołądek. Ze względu na takie działanie Polprazol MAX 20 mg zalecany jest do stosowania u pacjentów, cierpiących na
refluks żołądkowo-przełykowy.

Refluks żołądkowo-przełykowy polega na cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej do przełyku przy obniżonym napięciu zwieracza dolnego
przełyku. Występuje najczęściej po spożyciu dań smażonych, tłustych, ostrych lub przetworów z pełnego mleka. Nie sprzyja mu także
picie alkoholu lub napojów z kofeiną, jak również jedzenie przed snem albo przejadanie się. W efekcie chory odczuwa pieczenie w klatce
piersiowej lub gardle (tzw. zgagę), dokucza mu też kwaśny lub słony posmak w jamie ustnej, uczucie wzdęcia i ból brzucha, odbijanie lub
też nudności. Omeprazol, będący substancją czynną leku Polprazol MAX 20 mg, służy do krótkotrwałego leczenia objawów refluksu i w
razie potrzeby może być zażywany przez kilka kolejnych dni. Bez konsultacji z lekarzem nie należy go jednak stosować dłużej niż 14 dni,
ani też zażywać go zapobiegawczo.

Lek Polprazol MAX 20 mg przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. Nie należy go jednak stosować, jeśli pacjent uczulony jest na
omeprazol albo któryś z pozostałych składników leku (sacharozę, skrobię kukurydzianą, powidon K30, laurylosiarczan sodu,
karboksymetyloskrobię sodową (typ A); fosforan trisodu dwunastowodny, hypromelozę 6 cP, cytrynian trietylu, kopolimer akrylanu
kwasu metakrylowego i etylu, wodorotlenek sodu, dwutlenek tytanu (E171), talk). Należy też zwrócić uwagę, czy reakcji alergicznej u
pacjenta nie powodują składniki użyte do produkcji wieczka i korpusu kapsułki (szczególnie erytrozyna) oraz znajdujących się na nich
oznaczeń. Z zażywania leku Polprazol MAX 20 mg zrezygnować powinni również pacjenci uczuleni na inne leki z grupy inhibitorów
pompy protonowej.

Lek Polprazol MAX 20 mg może wchodzić w interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta. Z tego względu należy
zachować szczególną ostrożność, a najlepiej zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli pacjent zażywa również leki stosowane w leczeniu
zakażeń wirusem HIV (szczególnie te, które zawierają nelfinawir), zakażeń grzybiczych, padaczki, gruźlicy, nowotworów, łagodnej
depresji, chromania przestankowego, zaburzeń czynności serca oraz zmniejszające krzepliwość krwi. W tym ostatnim przypadku
konieczna będzie kontrola lekarska stanu pacjenta przed zastosowaniem leku Polprazol MAX 20 mg i po jego zakończeniu. Konsultacja
z lekarzem zalecana jest również pacjentom, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów oraz kobietom w ciąży i karmiącym
piersią.

Lek Polprazol MAX 20 mg ma formę kapsułek, w których znajdują się mikrogranulki dojelitowe zawierające po 20 mg omeprazolu. Lek
przyjmuje się po jednej kapsułce raz na dobę, najlepiej rano, na czczo lub z posiłkiem, popijając wodą w ilości pół szklanki. Kapsułek nie
należy rozgryzać ani kruszyć, aby nie uszkodzić mikrogranulek, ponieważ w takiej sytuacji lek zostanie rozłożony przez kwas żołądkowy,
zamiast zostać wchłonięty w jelicie. W razie trudności z połknięciem kapsułki pacjent może otworzyć ją i połknąć zawartość
bezpośrednio, popijając wodą, lub też wsypać ją do szklanki wody albo kwaśnego soku owocowego, np. jabłkowego i wypić nie później
niż w ciągu pół godziny.

W razie pominięcia dawki leku Polprazol MAX 20 mg należy przyjąć ją jak najszybciej, jednak nie na krótko przed zażyciem kolejnej
dawki – wówczas pominiętą dawkę należy opuścić. Jeśli pacjentowi zdarzy się przyjąć większą dawkę niż zalecana, powinien
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zaleca się niezwłoczny kontakt z lekarzem również w przypadku zaobserwowania u siebie niepożądanych działań ubocznych leku,
takich jak ciężka reakcja alergiczna, zaczerwienienie skóry, któremu towarzyszy powstawanie pęcherzy albo złuszczanie lub też
zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie. W takiej sytuacji należy także bezwzględnie odstawić lek Polprazol MAX 20
mg.

Polprazol MAX 20 mg w blistrach przechowuje się w temperaturze do 30°C, poza zasięgiem dzieci. Przeterminowany lek należy
przekazać do utylizacji w aptece lub gabinecie lekarskim.

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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