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Prostamol uno x 90 kaps
 

Cena: 109,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps.

Postać Kapsułki

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sabalis serrulatae extractum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Prostamol uno w postaci kapsułek jest preparatem na bazie wyciągu roślinnego, który może być pomocny przy objawach takich jak
słaby strumień moczu, częstomocz, parcie na mocz, czy też potrzeba częstego oddawania moczu w nocy. Lek przeznaczony jest dla
pacjentów dorosłych, a konkretnie dla dorosłych mężczyzn.

Na co jest Prostamol uno? Wskazaniem do stosowania leku jest I i II stadium przerostu gruczołu krokowego. Lek może być pomocny
w przypadku zaburzeń oddawania moczu, które towarzyszą łagodnemu przerostowi gruczołu krokowego. Można również stosować
go w przypadku zalegania moczu przy objawach zapalenia pęcherza moczowego. W składzie leku znajduje się wyciąg z owoców
Sabalis serrulata. Składniki aktywne tego wyciągu mają działanie antyandrogenne. Ich działanie przyczynia się do unieczynnienia
5-alfa reduktazy, która katalizuje przemianę testosteronu w dihydroksytestosteron. Działanie leku Prostamol uno polega również na
hamowaniu aktywności aromatazy, która bierze udział w reakcjach przemiany testosteronu do estrogenu. Lek Prostamol uno działa
również przeciwwysiękowo, poza tym ma właściwości przeciwzapalne. Jego działanie wiąże się też z obniżeniem napięcia mięśni
gładkich dróg moczowych oraz z redukcją przekrwienia szyi pęcherza moczowego i redukcją obrzęków. Lek Prostamol uno poprawia
drożność pęcherza i pozytywnie wpływa na elastyczność tkanki gruczołu krokowego.

W opakowaniu znajduje się 90 kapsułek Prostamol uno. W skład 1 kapsułki miękkiej wchodzi 320 mg wyciągu z owocu boczni
piłkowanej oraz substancje pomocnicze. Zanim pacjent zacznie stosować lek Prostamol uno, powinien zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do jego opakowania. Rekomendowane dawkowanie Prostamol uno to 1 kapsułka dziennie. Preparat powinien być
stosowany po posiłkach i należy popijać go niewielką ilością wody. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i jej przebiegu oraz
od nasilenia jej objawów lub dolegliwości z nią związanych. Produkt można przyjmować długoterminowo. Regularne stosowanie leku
jest istotne dla jego skuteczności. Zazwyczaj po ok. 6 tygodniach terapii pacjenci zauważają poprawę swojego stanu.
U pacjentów stosujących lek Prostamol uno mogą pojawić się działania niepożądane. Niezbyt często lek powoduje nudności i bóle
brzucha, poza tym może powodować wymioty i biegunkę. Objawy te najczęściej pojawiają się u pacjentów przyjmujących lek na czczo.
Prostamol uno z częstością nieznaną powoduje też inne skutki uboczne, w tym alergię lub reakcję nadwrażliwości oraz ból głowy.

Lek Prostamol uno ma przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem do stosowania Prostamol uno jest nadwrażliwość pacjenta na
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substancje w formule kapsułek. Po pojawieniu się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu leku Prostamol uno należy przestać go
przyjmować i skonsultować się z lekarzem. Nie należy podawać leku młodzieży i dzieciom, ponieważ mogą stosować go wyłącznie
pacjenci dorośli. Nie jest to też lek przeznaczony dla kobiet.

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

Wskazania i działanie

I i II stadium przerostu gruczołu krokowego
Zaburzenia oddawania moczu przy łagodnym przeroście gruczołu krokowego
Zaleganie moczu z objawami zapalenia pęcherza.

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.

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

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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