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Raphacholin forte x 10 draż
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 draż

Postać Drażetki

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum dehydrocholicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Raphacholin Forte w postaci tabletek powlekanych stosowany jest przy objawach niestrawności lub niedostatecznego wytwarzania
żółci i dolegliwościach z nimi powiązanych. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. Na co jest Raphacholin Forte?
Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości związane z nieprawidłową pracą układu pokarmowego. Produkt można stosować przy
niestrawności, której towarzyszą wzdęcia, odbijanie, bóle brzucha, nudności czy zaparcia. Będzie też pomocny przy niedostatecznym
wydzielaniu żółci przez wątrobę. Dodatkowo zastosować go można jako łagodny środek działający przeczyszczająco. Składnikiem
czynnym leku Raphacholin Forte jest kwas dehydrocholowy, poza tym w formule produktu wykorzystano wyciąg z czarnej rzodkwi.
Działanie Raphacholin Forte polega na zwiększaniu objętości wydzielanej przez wątrobę żółci. Oprócz tego lek przyspiesza transport
żółci z wątroby do dwunastnicy. Dzięki większej ilości żółci pobudzana jest praca jelita grubego, co wywołuje lekki efekt
przeczyszczający.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek Raphacholin Forte. W skład 1 tabletki wchodzi 250 mg kwasu dehydrocholowego oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką. Rekomendowane przez producenta 
dawkowanie Raphacholin Forte powinno być przestrzegane, chyba że lekarz je zmodyfikuje. Zazwyczaj zaleca się stosowanie 1 tabletki
po posiłku w sytuacji, gdy pacjent ma problem z niestrawnością. Jeśli to konieczne, dopuszczalne jest zwiększenie dawki leku do 3
tabletek na dobę. Jeśli natomiast pacjent ma zaparcia, może przyjąć 2 tabletki Raphacholin Forte jednorazowo, a efekt
przeczyszczający powinien pojawić się po około 6 godzinach. Nie należy przekraczać rekomendowanej dawki, gdyż może to prowadzić
do objawów przedawkowania. Maksymalna dawka dobowa leku to 6 tabletek (czyli 1,5 g kwasu dehydrocholowego).

U niektórych pacjentów mogą pojawić się działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Raphacholin Forte. Nie występują one
jednak u każdego. Lek może powodować biegunkę, nudności lub wymioty, ponadto nie są też wykluczone inne dolegliwości związane z
działaniem układu pokarmowego. Możliwe są również reakcje alergiczne związane z przyjęciem leku Raphacholin Forte. Wspomniane
skutki uboczne Raphacholin Forte występują z nieznaną częstotliwością.

Przeciwwskazania Raphacholin Forte obejmują nadwrażliwość na znajdujące się w jego formule składniki czynne oraz pomocnicze. Lek
nie powinien być stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią. Nie jest też przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Tabletek
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Raphacholin Forte nie należy też przyjmować przy schorzeniach wątroby (ostrych i przewlekłych), a także w przypadku ostrych stanów
zapalnych przewodu pokarmowego. Przeciwwskazaniem Raphacholin Forte jest też niedrożność przewodu pokarmowego oraz
niedrożność dróg żółciowych. Jeśli pacjent ma kamicę żółciową lub przewodową, powinien wcześniej skonsultować się z lekarzem w
sprawie ewentualnego stosowania leku.

Skład
1 tabletka powlekana leku Raphacholin Forte zawiera:

substancje czynne: kwas dehydrocholowy – 250 mg;
substancje pomocnicze: wyciąg suchy z korzenia rzodkwi czarnej (10-15:1): - wyciąg natywny (20 30:1) 50 %, maltodekstryna 50
%, ekstrahent - woda; olejek miętowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, skrobia ziemniaczana,
powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, sodu laurylosiarczan, węgiel leczniczy, powłoczka Aqua Polish black 081.06 o
składzie: hypromeloza, laktoza jednowodna, talk, makrogol, tlenek żelaza czarny (E 172), indygotyna (E 132).

Działania niepożądane
Raphacholin Forte może wywołać szereg działań niepożądanych, do których należy m.in.:

● biegunki;
● nudności i wymioty;
● inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.

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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