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Prostamol uno x 60 kaps
 

Cena: 71,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sabalis serrulatae extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Prostamol Uno to lek w postaci kapsułek – zawierający wyciąg z owoców boczni piłkowanej, znanej również jako Sabalis serrulatae
fructu extractum. Preparat nie powinien być stosowany przez osoby, u których występuje nadwrażliwość na wyciąg ze wspomnianych
owoców lub jakikolwiek inny składnik leku. Przed rozpoczęciem jego przyjmowania należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Należy pamiętać, że Prostamol Uno jedynie przyczynia się do złagodzenia dolegliwości, które są związane z rozrostem prostaty. Co za
tym idzie – nie wpływa na zmniejszenie gruczołu krokowego i w związku z tym nie eliminuje samego schorzenia. W trakcie zażywania
leku wskazane są regularne konsultacje z lekarzem. Jest to szczególnie istotne w przypadku wystąpienia krwi w moczu, wyciekania
moczu spowodowanego przepełnieniem pęcherza moczowego oraz w sytuacji wystąpienia powodującego ból parcia na mocz,
połączonego z niemożnością oddania moczu. Ostatnia przypadłość jest określana jako ostre zatrzymanie moczu.

Do tej pory nie ustalono, czy Prostamol Uno wchodzi w interakcje z innymi lekami. Niemniej jednak pacjenci powinni poinformować
lekarza lub farmaceutę o wszystkich preparatach, które przyjmowali, obecnie przejmują lub mają zamiar stosować. Lek nie wpływa na
zdolność obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów. Kapsułki powinny być spożywane codziennie o tej samej porze. Należy połykać
je w całości. O skuteczności leczenia decyduje m.in. ich regularne przyjmowanie. Czas trwania terapii jest kwestią indywidualną i zależy
m.in. od rodzaju choroby, jej nasilenia oraz przebiegu. O tym, jak długo należy przyjmować preparat, decyduje lekarz – bazując na
wynikach regularnych kontroli. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, konieczny jest kontakt ze specjalistą. W razie pominięcia
kapsułki nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu jej uzupełnienia. Na ten moment nie odnotowano przypadków przedawkowania
leku. Osoby, które przerwą leczenie, muszą liczyć się z ryzykiem ponownego wystąpienia objawów choroby.

Tak jak każdy inny lek, również Prostamol Uno może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.
Rzadkim skutkiem są zaburzenia żołądkowe. W przypadku nasilenia niepożądanych objawów lub wystąpienia innych dolegliwości należy
poinformować o tym fakcie lekarza albo farmaceutę. Preparat powinien być przechowywany w temperaturze poniżej 25 stopni
Celsjusza, w miejscu, które jest niewidoczne i niedostępne dla dzieci. Lek nie może być stosowany po upływie terminu ważności.
Informacje na ten temat zostały umieszczone na opakowaniu – po skrócie EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia
podanego miesiąca. Oprócz substancji czynnej, czyli 320 mg wyciągu z owoców boczni piłkowanej, w składzie znajduje się także
rozpuszczalnik ekstrakcyjny w postaci alkoholu etylowego 96%, glicerol, woda oczyszczona, sukcynylowana żelatyna, tlenek żelaza
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żółty (E 172), karmin (E 120), tlenek żelaza czarny (E172) oraz dwutlenek tytanu (E171). Miękkie kapsułki posiadają nieprzejrzystą
czerwono-czarną otoczkę i są wypełnione oleistym płynem w kolorze brązowym do żółto- lub zielonkawo-brązowego. Całość znajduje
się w opakowaniu z blistrem PVC/PVDC-AL. 60 kapsułek leku Prostamol Uno wystarczy na 2 miesiące terapii.

Sama prostata jest zlokalizowana pod pęcherzem moczowym. Z jej tylnej strony znajduje się odbytnica, z kolei przez środek przechodzi
cewka moczowa. Takie położenie sprawia, że jakiekolwiek zmiany chorobowe dotyczące gruczołu krokowego mogą powodować
problemy z oddawaniem moczu. Prawidłowa prostata wyróżnia się gładkością i elastycznością, a wielkością jest podobna do kasztana
lub orzecha włoskiego. Waży przy tym około 11 g. Jeśli dojdzie do jej rozrostu, może zwiększyć się nawet do rozmiaru mandarynki. Ten
proces zaczyna się u mężczyzn już w wieku 30-35 lat. Choć nie do końca wiadomo, z czego wynika to zjawisko, przyjmuje się, że
odpowiada za nie działanie hormonów płciowych – androgenów i estrogenów. Łagodny rozrost prostaty wiąże się z nieprzyjemnymi
objawami ze strony dolnych dróg moczowych. Lek Prostamol Uno przyczynia się zatem do poprawy jakości życia osób zmagających się
z tego typu dolegliwościami.

Wskazania i działanie
Prostamol Uno jest naturalnym lekiem łagodzącym dolegliwości związane z oddawaniem moczu, a wynikające z przerostu gruczołu
krokowego, czyli prostaty. Prostamol Uno jest zalecany do stosowania mężczyznom z początkowymi stadiami przerostu prostaty.
Jedno opakowanie preparatu Prostamol Uno zawiera 60 kapsułek miękkich, które zwykle przyjmuje się raz dziennie, tuż po zjedzeniu
posiłku.

Prostamol Uno przeznaczony jest do łagodzenia objawów związanych z:

przebiegiem I i II stadium przerostu gruczołu krokowego
zaburzeniami oddawania moczu przy łagodnym przeroście gruczołu krokowego
zaleganiem moczu z objawami zapalenia pęcherza.

Substancją czynną preparatu Prostamol Uno jest wyciąg z owoców boczni piłkowanej, zwanej tez często palma sabalową (Sabalis
serrulata).
Składniki wyciągu z owoców Sabalis serrulata wykazują działanie antyandrogenne. Powodują unieczynnienie 5-alfa reduktazy
katalizującej przemianę testosteronu do dihydrotestosteronu oraz hamowanie aktywności aromatazy, biorącej udział w przemianie
testosteronu do estrogenu. Preparat posiada także właściwości przeciwwysiękowe i przeciwzapalne. Obniża napięcie mięśni gładkich
dróg moczowych, zmniejszając obrzęki, przekrwienie szyi pęcherza moczowego, poprawiając elastyczność tkanki gruczołu krokowego i
drożność pęcherza.

Naturalny lek Prostamol Uno przywraca komfort codziennego funkcjonowania, łagodząc takie objawy jak:

częste oddawanie moczu
potrzeba oddawania moczu nawet w ciągu nocy — przerywany sen
często towarzyszące uczucie parcia na pęcherz
słaby strumień moczu.

W celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów terapii należy przyjmować lek Prostamol Uno długotrwale. Pierwsze rezultaty kuracji
są odczuwalne po około jednym miesiącu stosowania. Jako lek pochodzenia roślinnego, Prostamol Uno jest świetnie tolerowany przez
organizm, dzięki czemu może być stosowany przez długi czas. Preparat przeznaczony jest dla dorosłych mężczyzn i nie należy go
stosować u młodzieży poniżej 18 roku życia oraz u dzieci.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. zawiera 320 mg wyciągu z owocu boczni piłkowanej.

Dawkowanie
1 kaps. dziennie. Preparat przyjmować po posiłku popijając niewielką ilością płynu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu Prostamol Uno.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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