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Raphacholin c x 30 draż
 

Cena: 16,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 draż

Postać Drażetki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Raphacholin C w postaci tabletek drażowanych to produkt ziołowy, który stosuje się między innymi przy objawach niestrawności.
Produkt leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 10 lat. Lek przeznaczony jest do
stosowania doustnego.

Na co jest Raphacholin C? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie niestrawności i zaburzeń aktywności skurczowej pęcherzyka
żółciowego. Lek może być też pomocny przy łagodzeniu objawów, które są efektem nieprawidłowej czynności wątroby. Można do nich
zaliczyć wzdęcia i odbijanie, a także nudności, bóle brzucha i zaparcia. W skład produktu wchodzi suchy wyciąg z korzenia rzodkwi
czarnej z węglem aktywnym, a poza tym miętowy olejek eteryczny, wyciąg gęsty z ziela karczocha oraz kwas dehydrocholowy. 
Raphacholin C wykazuje działanie żółciotwórcze i żółciopędne. Produkt leczniczy pobudza wydzielanie żółci, tym samym działając
ochronnie na wątrobę oraz przyspieszając eliminację z organizmu toksycznych substancji (wraz z żółcią). Dodatkowo lek wzmaga ruchy
perystaltyczne jelit.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek drażowanych Raphacholin C. W skład 1 tabletki wchodzi 150 mg wyciągu suchego z korzenia
rzodkwi czarnej z węglem leczniczym, 47 mg wyciągu gęstego z ziela karczocha oraz 40 mg kwasu dehydrocholowego i 15 mg olejku
miętowego. Formułę uzupełniają składniki pomocnicze. Zalecane dawkowanie Raphacholin C opisano w dołączonej do opakowania
ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz zaleci inaczej. Osobom dorosłym przy niestrawności zaleca się przyjęcie jednorazowo
1–3 tabletki Raphacholin C, natomiast przy innych dolegliwościach trawiennych stosuje się 1–2 tabletki na 30 minut przed posiłkiem w
częstotliwości 3 razy dziennie. Jeśli pacjent dorosły zmaga się z zaparciami, powinien natomiast przyjmować 2 tabletki Raphacholin C
rano i wieczorem, najlepiej na 30 minut przed posiłkiem. Dawkowanie u młodzieży i dzieci powyżej 10 lat powinien ustalić lekarz.
Ustalonej dawki leku Raphacholin C nie można przekraczać, gdyż może to prowadzić do objawów przedawkowania.

Przyjmowanie leku Raphacholin C może wiązać się z tym, że u niektórych pacjentów wystąpią działania niepożądane. Mogą być to luźne
stolce, kolka żółciowa i reakcje alergiczne. Częstotliwość występowania wspomnianych skutków ubocznych leku Raphacholin C nie jest
jednak znana.

Raphacholin C posiada również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być używany przez pacjentów z nadwrażliwością na
jego składniki czynne bądź pomocnicze, a poza tym przez dzieci w wieku poniżej 10 lat (stosowanie przez dzieci powyżej 10 lat i
młodzież należy omówić z lekarzem). Nie jest też wskazany przy ciężkich schorzeniach wątroby. Nie zaleca się przyjmowania 
Raphacholin C przy niedrożności dróg żółciowych bądź przewodu pokarmowego, a oprócz tego nie jest wskazany przy stanach
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zapalnych żołądka i jelit (ostrych i przewlekłych). Jeśli pacjent zmaga się z kamicą żółciową, może stosować lek Raphacholin C
wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny omówić z lekarzem
ewentualne stosowanie leku w swoim przypadku.

Skład
1 tabletka drażowana Raphacholin C zawiera:

substancje czynne: Raphani sativi nigri radicis extractum siccum cum carbo medicinalis (wyciąg suchy z korzenia rzodkwi
czarnej z węglem leczniczym) (1:1) 150 mg (DER 18:1, ekstrahent: etanol 85% V/V ), Cynarae herbae extractum spissum (wyciąg
gęsty z ziela karczocha) 47 mg (DER 3:1, ekstrahent: etanol 50% V/V ), Acidum dehydrocholicum (kwas dehydrocholowy) 40 mg,
Menthae piperitae oleum (olejek miętowy) 15 mg,
substancje pomocnicze: sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, guma arabska, wapnia
wodorofosforan dwuwodny, powidon, celuloza mikrokrystaliczna, substancja barwiąca (tlenek żelaza czarny + dwutlenek
tytanu).

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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