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Rowachol x 30 kaps
 

Cena: 18,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ROWA-WAGNER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Rowachol w postaci kapsułek elastycznych jest wyrobem działającym rozkurczowo i żółciopędnie, który może być stosowany
przez pacjentów dorosłych oraz młodzież i dzieci od 7. roku życia. Na co jest Rowachol? Wskazaniem do stosowania leku jest leczenie
oraz profilaktyka dolegliwości wątrobowo-żółciowych, które pojawiają się w efekcie występującej u pacjenta kamicy żółciowej. Lek może
być również stosowany w przypadku dyskinezy dróg żółciowych, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku stanów skurczowych
dróg żółciowych. Produkt można stosować również wspomagająco przed zabiegami chirurgicznymi dróg żółciowych oraz po
wspomnianych zabiegach. Lek Rowachol wykazuje działanie żółciopędne oraz rozkurczowe. Funkcją Rowachol jest zmniejszanie
zastojów żółci, a tym samym poprawa funkcji metabolicznych wątroby. Dzięki działaniu rozkurczowemu lek Rowachol dodatkowo
redukuje ból.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek elastycznych Rowachol. W skład 1 kapsułki elastycznej leku wchodzi 3,6 mg a-pinenu oraz 3,4
mg b-pinenu, a także 32 mg mentolu i 6 mg mentonu, a oprócz tego 5 mg kamfenu, 5 mg borneolu oraz 2 mg cyneolu. Przed
zastosowaniem leku należy zapoznać się z jego ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać zawartych w ulotce wskazań
dotyczących stosowania produktu leczniczego Rowachol. Zalecane dawkowanie Rowachol w przypadku dzieci w wieku 7–14 lat to 1
kapsułka przyjmowana w częstotliwości 1–2 razy dziennie. Rekomendowane dawkowanie u pacjentów dorosłych to natomiast 1 
kapsułka Rowachol przyjmowana 3–4 razy dziennie.

Kapsułki najlepiej przyjmować na około 30 minut przed planowanym posiłkiem. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko odbijania, czy
też miętowego posmaku po jedzeniu. W czasie stosowania preparatu dobrze dodatkowo ograniczyć spożywanie tłuszczów. Regularnie
stosowany produkt leczniczy Rowachol sprzyja rozpuszczaniu cholesterolowych kamieni żółciowych i jednocześnie chroni pacjenta
przed powstawaniem nowych kamieni. Lek Rowachol może jednak wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
występują. U niewielu osób lek powoduje smak miętowy w ustach oraz odbijanie. Nie są wykluczone też inne skutki uboczne
Rowachol – ich pojawienie się u danej osoby (nawet jeśli nie zostały opisane w dołączonej do opakowania ulotce) najlepiej
skonsultować z lekarzem.

Rowachol jest lekiem, który ma również przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem
jest nadwrażliwość na składniki znajdujące się w formule leku, poza tym produkt leczniczy nie powinien być stosowany u dzieci w wieku
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poniżej 7 lat. W składzie leku znajduje się alkohol, przez co produkt nie będzie odpowiedni dla pacjentów z padaczką, uszkodzoną
wątrobą, uzależnionych od alkoholu, a także dla pacjentów z chorobami umysłowymi bądź uszkodzeniami mózgu. Z tego samego
powodu lek nie powinien być stosowany w ciąży i w czasie karmienia piersią. Leku nie powinno się też stosować przy ostrych stanach
zapalnych dróg żółciowych.

Skład
Substancja czynna: 1 kaps. elastyczna zawiera: 13,6 mg a-pinenu, 3,4 mg b-pinenu, 32 mg mentolu, 6 mg mentonu, 5 mg kamfenu, 5 mg
borneolu, 2 mg cyneolu.

Wskazania i działanie

Leczenie i profilaktyka dolegliwości wątrobowo-żółciowych spowodowanych kamicą żółciową
Stany skurczowe i dyskineza dróg żółciowych
Pomocniczo przed i po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych.

Preparat o działaniu żółciopędnym i rozkurczowym. Zmniejsza zastój żółci i poprawia funkcje metaboliczne wątroby. Działa
rozkurczająco w stanach skurczowych dróg żółciowych i zmniejsza dolegliwości bólowe. Systematycznie przyjmowany ułatwia
rozpuszczenie istniejących cholesterolowych kamieni żółciowych i zapobiega powstawaniu nowych (hamuje aktywność HMGCoA-
reduktazy). Preparat szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w postaci
glukuronianów z moczem i żółcią.

Dawkowanie
Doustnie. Kaps. Dorośli: 1 kaps.3-4 razy dziennie. Dzieci od 7-14 r.ż: 1 kaps. 1-2 razy dziennie. Kapsułki należy przyjmować 30 min przed
posiłkiem (zapobiega to wystąpieniu odbijania i uczucia miętowego smaku po jedzeniu).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci poniżej 7 r.ż. Ostrożnie stosować u pacjentów z uszkodzoną wątrobą, padaczką,
uszkodzeniami mózgu, chorobami umysłowymi oraz u alkoholików (ze względu na zawartość etanolu). Ze względu na zawartość
etanolu nie należy stosować preparatu w ciąży i okresie karmienia piersią

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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